
 

 

 

 

 

 

Daugavpils vienaldzīgu neatstāj nevienu 
Trešdiena,19.08.2020. 

 Cena 32 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 27 EUR 
Grupas vadītāja – Valda Pravarne 

Izbraukšana pl. 6.20 no Smiltenes, 6.50 no Valmieras, 7.30 no Cēsis 
 

Braucot ekskursijās, bieži vien ekskursantiem vēlmes ir atšķirīgas. Te būs tā reize, kad tiks 
dota izvēle 3 stundu garumā katram pēc savām vēlmēm – apmeklēt Rotko muzeju vai lielo 

Daugavpils tirgu. Šajā pašā laikā būs iespēja apmeklēt arī Šmakovkas muzeju vai Daugavpils 
parkus. Pēc tam sekos dienas kopīgā daļa – pusdienas viesnīcā, ekskursija ar autobusu un 

Skrošu muzejs, protams arī Baznīcu kalniņš.  
 

  

 Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs                                     
 

Katru gadu un pat sezonāli, šeit varam iepazīties ar jaunām izstādēm. 
Muzeja gids izvadās un pastāstīs visu par un ap mākslinieku Rotko. Būs arī 
stāsts un eksursija pa cietoksni. 
 

DAUGAVPILS TIRGUS un ŠMAKOVKAS MUZEJS 
Tie braucēji, kuri izvēlēsies otru iespēju varēs apmeklēt lielo Daugavpils 
tirgu, kur šajos datumos parasti ir labas cenu atlaides lina izstrādājumiem. 
Šajā pašā laikā (trīs stundās) vēl varēs paspēt atrast citus veikalus, pilsētas 
parku. 
Interesenti individuāli var apmeklēt Šmakovkas muzeju. 
 

Pusdienas 
Pusdienas ieturēsim 10 stāvus virs Daugavpils "Park Hotel Latgola" 
restorānā.  
 

 Daugavpils skrošu rūpnīca 
Mūs sagaidīs vienīgais Latvijā joprojām strādājošais un vecākais svina 
liešanas tornis Ziemeļeiropā - skrošu rūpnīca, kas padomju laikos bija viens 
no lielākajiem uzņēmumiem Daugavpilī, šobrīd viens no industriālajiem 
simboliem. Šobrīd te vēl aizvien tiek ražota medību un sporta munīcija. Te 
būs iespēja uzkāpt tornī un paskatīties uz Daugavpili no augšas, te būs 
iespēja katram kaut reizi izmēģināt izšaut savu lodi un dzirdēt un redzēt kā 
tad darbojas šī rūpnīca. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Daugavpils ekskursija ( brauciens ar autobusu) 
Ar saistošu stāstu un dažādu objektu apskati iepazīsim skaisto Daugavpils 
pilsētu autobusa ekskursijā. 
Par pilsētu informāciju sniegs vietējais gids. 
 
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 
 

Ceļazīmes cena 32 EUR / bērniem 27 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 (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.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar 

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

 

 

 

Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  

Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 10 eiro. 

Atsakoties pēc  5.08, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

 

piesakoties līdz  
5.08.2020. 

(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: 

• Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs -10 EUR 

pieaugušajiem/ 5 EUR senioriem, studentiem 

skolēniem 

• Cietokša apmeklējums -  maksa tiks precizēta uz 

vietas (ja grupā virs 10 personām – bezmaksas) 

• Šmakovkas muzejs – 4,3 EUR pieaugušajiem/ 3 
EUR seniori, skolēni, studenti 

• Pusdienu maksa – 4 EUR  

• Daugavpils skrošu rūpnīca  – 3,50 EUR,  

• Rūpnīcas torņa apmeklējums 1,5 EUR (pēc izvēles) 

• Ekskursija autobusā vietējā gida pavadībā ~ 2 

EUR no personas  
*cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms brauciena. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
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