
 

 

 

 

 

 

Lustes Lielajā Latgales tirgū Ludzā jeb visa 

Latgale vienuviet 
Sestdiena, 20.06.2020. 

 Cena 28 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 24 EUR 
Grupas vadītāja – Gunta Rozentāle 

Izbraukšana pl. 6.20 no Valmieras, 7.00 no Limbažiem, 7.40 no Cēsīm 
 

Lustīgas dziesmas un danči, spēka sacensības un izbraucieni zirga pajūgā. Latgales amatnieki, 
mājražotāji, zāļu sievas tirgojas ar īstiem Latgales labumiem. Izbrauciens ar plostu Mazajā 

Ludzas ezerā. Ekskursija ar vietējo gidu pilsētas muzejā un sinagogā. 
  

Izbrauciens ar plostu Mazajā Ludzas ezerā 
 

Izbrauksim ar plostu Mazajā Ludzas ezerā. Baudīsim apkārtējo ainavu, 
klusumu pašā pilsētas sirdī un ļausimies mierīgai relaksācijai pēc rīta 
brauciena ar autobusu. 

 Starptautiskais kultūrvēstures festivāls “Sābri”  
20. jūnijā Ludzas pilskalnā notiks Starptautiskais kultūrvēstures festivāls 
“Sābri”, kurā piedalīsies amatnieki un deju un dziesmu kolektīvi no Latvijas, 
Lietuvas un Baltkrievijas. Tas ir paplašināts lielā Latgales tirgus variants. 
 Varēsi pirkt vai skatīt Latgales keramiku. Aplūkot dažādu amatnieku darbus 
un iegādāties tos. Vai varēsi laiski apsēsties zālītē uz sava līdzpaņemtā 
paklājiņa, baudīt latviešu, lietuviešu un baltkrievu deju un dziesmu 
kolektīvu uzstāšanos. Kaimiņzemju pārstāvji līdzi būs atveduši arī kādu 
kārumu. Varēsi piedalīties degustācijās, tas viss par baltu velti! Tikai 
jāatbrauc un jābauda! Iespēja pirkt Latgales kvasu vai alu, zivju un gaļas 
žāvējumus, kādu zupas vai putras bļodiņu. Zirgu pajūgs gan par maksu. 

 Maza pastaiga pa Ludzu 
Ieskatāmies brīvdabas muzejā, noejam gar sinagogu, pareizticīgo baznīcu, 
izstaigājam pilsētas parku ar estrādi, burvīgām atpūtas vietām, kur patīk 
fotografēties pat jaunlaulātajiem. Aizejam līdz interesantiem objektiem pie 
pilsētas domes. 

 Pilsētas muzejs un sinagoga ar vietējo gidu 
Pilsētas muzejā atrodas interesantas koka celtnes no iepriekšējiem 
gadsimtiem, katrā mājā iekšā sagaida pārsteigums. Kādreiz Ludza bija 
slavena ar mežģīņu kokgriezumiem mājām. Sinagogā viss ļoti daudzpusīgi 
parādīts – gan sakrālais, gan sadzīviskais, gan vēsturiskais. Ir stāsts par 
Ludzu, kā ebreju tirgotāju pilsētu, gan par Herca Franka dzimtu. 
 
Atgriešanās Cēsis ap 21.00, Limbaži 21.40, Valmiera 22.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 28 EUR / bērniem 24 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.baltgo.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 
summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 
minētājā ceļojumā 

  

piesakoties līdz  
5.06.2020. 

(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: 
 

• Brauciens ar plostu ~ 2,5 EUR no 

personas(maksa atkarīga no grupas lieluma) 

• Muzeja un sinagogas apmeklējums kopā ar 

vietējo gidu – 2,5 EUR pieaugušajiem/2 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. 
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