
 

 

 

 

 

 

 Lietuvas Dinozauru – pūķu parks un       

Zoo Klaipēdā  
Sestdiena, 20.06.2020. 

 Cena 32 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 26 EUR 
Grupas vadītāja Sarmīte Eglīte 

Izbraukšana pl. 4.50 no Smiltenes, 5.20 Valmieras, pl. 6.00 no Cēsīm 
 

Apmeklēsim lielāko minizoo Baltijā – Klaipēdas zoodārzu. Atraktīvas izklaides baudīsim 
Lietuvas Dinozauru parkā un apgāztajā mājā. 

 

Klaipēdas Zoo 
Klaipēdas zooloģiskais parks ir viens no jaunākajiem Eiropā . Šeit ir 
iespējams apskatīt dažādus dzīvniekus: lauvas, vilkus, lūšus, pumas, 
ķengurus, pūces, kamieļus, briežus, lamas u.c. Daudzi no tiem iekļauti 
Lietuvas un Starptautiskajā Sarkanajā grāmatā. Klaipēdas zoodārzs lepojas 
ar baltajiem tīģeriem. 
 

Brīvais laiks Klaipēdas Akropolis lielveikalā 
Iespēja ieturēt pusdienas kādā no Akropolis lielveikala kafejnīcām un 
iegādāties Lietuvas gardumus mājiniekiem. 
   

 Lietuvas Dinozauru – pūķu parks 
 

Dinozauri ir izmiruši? Diez vai tam piekritīs Radaiļu muižas saimnieki – viņu 
īpašumos šie milzīgie dzīvnieki "atdzīvojās" un tagad ir sastopami dabīgā 
izmērā turpat bērzu birzīs un ezera krastos. Šeit Tev būs iespēja iejusties 
patiesi reālistiska efekta savvaļas dabā. Te varēsi redzēt visīstākos 
dinozaurus, kas mauro, kustas, elpo un sprauslā ūdeni. Augstākais no tiem 
ir 12m. 
Apgrieztā māja dinozauru parkā, kur iespējams izbaudīt dažādas rotaļas, un 
uztaisīt interesantas fotogrāfijas kājām gaisā! 
 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 23.00, Valmierā ap 23.30, Smiltenē ap 24.00 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

https://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=LT&CT=LT07
https://www.votpusk.ru/country/country.asp?CN=EU


Ceļazīmes cena 32 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  
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: 
 

 Klaipēdas zoodārzs – Pieaugušajiem 8 EUR/ 

studentiem, skolēniem, pensionāriem 6 EUR 

 Dinozauru parks – 10 EUR Dino parks un 

apgrieztā māja 

 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
http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums

