
 

 

 

 

 

 
Kuršu kāpa – Lietuvas Sahāra 

19.09.–20.09.2020. 
Cena 97 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 87 EUR 

Ekskursijas vadītāja – Grupas vadītājs tiks precizēts 
Izbraukšana no Smiltenes pl. 5.00, Valmieras pl. 5.30, Cēsīm pl. 6.00 

 
Pastaiga Saldū. “Vēju pilsētas” Liepājas iepazīšana. Patīkama atpūta Palangā ar pastaigu gar jūras 

krastu. Dosimies uz Kuršu kāpu, kas nodēvēta par jūras, vēja un smilšu radītu brīnumu. 
   

1. diena – 19. septembris, sestdiena 
 

Pastaiga Saldus pilsētā  
Izbaudīsim Saldus pilsētas skaistumu dodoties pastaigā Cieceres dabas takā. 
Saldus Līgo skvērā uzstādīta patiesi skaista strūklaka “Medus piliens”. Šīs 
strūklakas forma simbolizē debesis un zemi, ko vidū savieno medus piliens. 
Tieši tāpēc, Saldus tiek saukta par medus pilienu Kurzemē. 
Liepājas pilsētas apskate.  

• Latvijas mūziķu slavas aleja.  

• Spoku koks.  

• Neliels ieskats Lielajā Dzintarā.  

• Liepājas promenāde. 
Dzintara muzejs  
Unikāla dzintaru kolekcija, kura ir viena no senākajiem dzintariem -   vairāk 
nekā 1000 gadu, savukārt ap pili izveidots botāniskais dārzs ar daudzām 
priežu sugām. 
 
Brīvais laiks pastaigai Palangas Botāniskajā darzā, Birutes kalns, Palangas 
mols, Basanavičiaus gājēju iela. 
 
Nakšņošana Palangā (pilsētas centra apkārtnē). 
Vakarā brīvais laiks pastaigai pilsētā. 
 

 

 

2. diena – 20. septembris, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 
Delfīnu šovs.  
Delfīnu šovs apmeklētājus iepriecinās ar lieliski sagatavotiem priekšne-
sumiem, kurus izpilda kopā ar saviem treneriem! Pozitīvas emocijas gūs gan 
bērni, gan pieaugušie!  
Šova ilgums 40 min. 
Kuršu kāpa. 
Kuršu kāpas ir zemes smilšu kāpu strēle, kas atdala Kuršu jomu no Baltijas 
jūras. Strēles garums ir ap 98 km platums 0,4 – 3,8 km. Dosimies izbaudīt šo 
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pasakaino ainavu.  
Baltā kāpa un Nida. 
Gleznains ciems ar senu un interesantu vēsturi.  
Nagļu kalns.  
Jodkrante. Jūras kraukļu brīnumi Kuršu kāpas mežos.  
Raganu kalns.  
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 

Ceļazīmes cena 97 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 87 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. / Piemaksa par vienvietīgo istabiņu 30 EUR 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

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.  

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.baltgo.lv/lv/klienta-

ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 
 

 
 

Atsakoties no ceļojuma: 
Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  
Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 15 eiro. 
Atsakoties pirms 4.09, tiek ieturēti 25 eiro. 
Atsakoties pēc 4.09, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

•  Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā. 

 

piesakoties līdz  

4.09.2020. 
 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• nakšņošana 

• brokastis 

• prāmis turp/ atpakaļ no Kuršu kāpas 

•  

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Dzintara muzejs - 4 EUR pieaugušajiem/ 2 EUR 

skolniekiem 

• Delfīnu šovs -  Pieaugušajiem 6 EUR/ studen-
tiem, skolēniem, pensionāriem 3 EUR  

• Baltās kāpas apmeklējums  - 2 EUR no 

personas  

• * 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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