
  

 

 

 

 

 

 Izstaigāsim Kuršu kāpu! 
16.–17.05.2020. 

 Cena 98 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Ekskursijas vadītāja Indra Murziņa 

Izbraukšana 6.00 no Smiltenes, 6.30 no Valmieras, 7.00 no Cēsīm, 8.15 no Rīgas  
 
 

Kuršu kāpas unikālā daba, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, ir tā vērta, lai to 
iepazītu nesteidzīgos pārgājienos. Tā ir jūras, vēja un smilšu radīts brīnums! Ļausimies tās dabas 

valdzinājumam, izstaigājot skaistākās vietas kājām! Ceļojumam nepieciešami ērti apavi. 
Otrās dienas pārgājiens Lapnugario ainavu rezervātā kopā ar nacionālā parka gidu un pikniks – 28 EUR no 

personas (maksa jāveic pirms brauciena). 
   

1. diena – 16. maijs, sestdiena 
 

 
Brauciens līdz Klaipēdai. 

Ar prāmi pārcelsimies uz Kuršu kāpu un ar vairākām aktīvām pieturām do-

simies cauri visai Kuršu kāpas Lietuvas daļai līdz Nidai, pa ceļam vērojot jūru 

abās pusēs zemes strēlei, smilšu kāpu ainavas un retu putnu kolonijas – 

kormorānus un pelēkos gārņus. 

Jodkrantē izstaigāsim daudzveidīgiem mākslas objektiem pilno promenādi, 

kas ved gar Kuršu līča piekrasti, un izpētīsim Raganu kalna noslēpumus. Tur 

mīt gandrīz 100 koka raganas, velni, pūķi, princeses, lietuviešu folkloras tēli 

– Jūrate, zalkšu karaliene Egle, arī zvejnieki, kāzu svinētāji un muzikanti. 

Nagliai dabas rezervātā pa 1,5 km garu taku dosimies apskatīt ceļojošās 

pelēkās kāpas, kas vairāku gadsimtu laikā aprakušas gan kokus, gan mājas. 

Vai zinājāt, ka smiltis var būt neskaitāmos krāsu toņos? 

Vakarpusē iepazīsim omulīgo Nidu, kuras vizītkarte ir sarkanie jumti un se-

na zvejnieku ciema šarms, rāma elegance un sakoptība, suvenīru bodītes un 

mājīgas kafejnīciņas. Vecā zvejnieku sētā iekārtotais Dzintara mu-

zejs/galerija, Nidas vēstures muzejs un rakstnieka Tomasa Manna muzejs 

ciemā piesaista ar īpašu auru, bet ap ciemu var doties pastaigās pa dažāda 

garuma (3–6 km) takām starp diviem jūras krastiem, uzkāpt Pārnidas kāpā 

un apskatīt Saules pulksteni – katrs varēs izvēlēties sev tīkamāko nodarbi, jo 

viss sasniedzams kājām! 

Nakts viesnīcā “Nerija” Nidā. 
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27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 
 
 

2. diena – 17. maijs, svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 

Ar autobusu dosimies līdz Jodkrantei, kur būs sākums pārgājienam Lap-
nugario ainavu rezervātā kopā ar nacionālā parka gidu – aptuveni 16 km 
neskartā dabā, kur aug vecākie Kuršu kāpas meži, pāri kāpām – Eumo kal-
niem, caur Mīlestības ieleju, gar Otrā pasaules kara paliekām un vietu, kur 
reiz notika lielākais ugunsgrēks Kuršu kāpā.  
Pusdienu pauzē – pikniks!  
Pārgājiena galapunkts pēc aptuveni 6 stundām – Alksninē, kur mūs sagai-
dīs autobuss. Tad jau ceļš mājup, piestājot kādā no lielveikaliem nopirkt kā-
rumus mājniekiem. 
 
Atgriešanās laiks ap pl. 20.45 Rīga, 22.00 Cēsīs, 22.30 Valmierā, 23.00 Smilte-
nē 
 
 
 

Ceļazīmes cena 98 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

Uzmanību! 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 autobusā.  

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.).  

Lūdzam skatīt aktuālo programmu www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti publicitātei. 

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. 

 
 

Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena, klients zaudē visu iemaksāto summu. Iemaksāto var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties šajā ceļojumā 
  

piesakoties līdz  
{30.04.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

• nakšņošana, 

• prāmis uz/no Kuršu Kāpu, 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• otrās dienas pārgājiens Lapnugario ainavu 

rezervātā kopā ar nacionālā parka gidu un 

pikniks  – 28 EUR no personas (maksa jāveic 

pirms brauciena). 

• Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi 

pirms brauciena. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti 
vēl citi objekti un maltītes. 
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