
 

 

 

 

 

 

 Visa diena jaukajā Tērvetē 
Trešdiena, 10.06.2020. 

 Cena 29 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 26 EUR 
Grupas vadītāja Valda Pravarne 

Izbraukšana pl. 7.00 no Smiltenes, pl. 7.30 no Valmieras, pl. 8.00 no Cēsīm 
 

Sprīdīša muzeja apmeklējums, Koka pils apmeklējums, pastaiga un jauka laika pavadīšana 
Tērvetes dabas parkā.   

Klūgu ģimenes ainavu dārzs 
 

Skaistākais dārzs Latvijā – tā par Klūgu ģimenes ainavu dārzu saka ne viens 
vien tā apmeklētājs un ne viens vien vērtētājs. Šajā jaukajā vasaras dienā 
par to varēsim pārliecināties paši. Te ir sastopami Latvijas ainavai 
raksturīgie lielo lapu koki, dažādi skujkoki un košumkrūmi, kas te parkā tiek 
veidoti jau vairāku gadu garumā. Neizpaliek arī dažādas puķu dobes. 
Sākotnēji gan nav bijusi doma, ka dārza iekārtošana būs tik vilinoša, lai 
paplašinātos vēl un vēl… Dosimies smelties iedvesmu! 

Sprīdīša muzejs 
Annas Brigaderes pasaku muzejs celts 1840. g. vietā, kur sākotnēji bijušas 
ūdensdzirnavas, vēlāk skola. 1922. g. saistībā ar Annas Brigaderes 25 gadu 
darba jubileju tapuši "Sprīdīši", un rakstniecei dota iespēja šo ēku iegādāties 
īpašumā. Tur viņa pavadīja savas dzīves pēdējās 11 radošās vasaras. 
Dzirdēsim interesantu stāstu par Annas Brigaderes dzīvi, kā arī ielūkosimies 
telpās, kas saglabājušas savu oriģinalitāti. 

Tērvetes dabas parks 
Tērvetes dabas parks ir saistošs un interesants ne tikai bērniem, jo te ir 
Rūķu pilsēta un dažādi citi pasaku varoņi, bet arī jebkuram pieaugušajam. 
Tērvetes parkā mīt arī ragana. Varbūt izdosies satikt arī viņu? 
Iespēja arī doties uz tropu māju "Tērvetes tauriņi", kur var redzēt un sastapt 
gan Āzijas eksotisko krāsu tauriņus, gan Dienvidamerikas dižtauriņu un 
Āfrikas unikālos tauriņus. 

Pusdienas 
Kopīgas pusdienas parka teritorijas kafejnīcā. 
 

Koka pils Tērvetē 
12. gs. Tērvetes koka pils un vēstures muzejs mūs sagaidīs ar seno zemgaļu 
un Tērvetes 9.–13. gs. vēsturi. Tērvetes pils makets, zemgaļu pilskalnu attē-
li, ieroči, sadzīves priekšmeti, zemgaļu tērpi, koka pils un vēl citas lietas un 
interesants stāsts vietējā gida pavadībā. Tas viss būs mūsu rīcībā. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 20.00, Valmierā pl. 20.30, Cēsīs pl. 21.00. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 29 EUR, bērniem 26 EUR. Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte.  

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā 

un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu 

ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu 

apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu 

sniedzēja.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās 

un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.  

«Balt-Go» patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 
 
 
 

 

piesakoties līdz  
27.05.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Klūgu ainavu dārza apmeklējums – 1 EUR, 

• Sprīdīša muzejs – 2,2 EUR, 

• Tērvetes dabas parks – 5,5 EUR 

pieaugušajiem,  4 EUR skolēniem,  

• Tērvetes tauriņu māja – 4 EUR 

pieaugušajiem , 3 EUR senioriem, 2 EUR 

bērniem (4–18 g.), 

• kompleksās pusdienas – 3,6 EUR, 

• koka pils Tērvetē vietējā gida pavadībā – 

5 EUR pieaugušajiem, 3,5 EUR skolēniem, 

3 EUR senioriem. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
• Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms 

brauciena 

mailto:balt-go@balt-go.lv
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