
 

 

 

 

 

 

Rudens atpūta Druskininkos  
24.10 – 25.10.2019 

         Cena 88 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 80 EUR 
Ekskursijas vadītājs Sarmīte Eglīte 

Izbraukšanas 6.30 no Smiltenes, 7.00 Valmiera, 7.40 no Cēsīm 

Dosimies aizraujošā ceļojumā uz Lietuvu. Lai varētu justies kā putna lidojumā un ieraudzītu ainavas 

daudzveidību, būs jākāpj Birštonas skatu tornī – visaugstākajā tornī Lietuvā. Pastaiga Birštonas kūrort-

pilsētā. Vakarā iespēja doties baudīt ūdenspriekus Druskininku ūdens atrakciju parkā. Lietuviešu sal-

duma "šakotis" gatavošana! Slavenā Grūtas parka apmeklējums. 

 
   

1. diena 24. oktobris – sestdiena 
Pusdienu pauze Kauņā. 
Kauņā ir pasaulē vienīgais velnu muzejs. 
Velnu muzejā  iespējams aplūkot vairāk nekā 3000 velnu figūras no visas 
pasaules, kuras veidotas no koka, porcelāna, stikla, tekstila un papīra. 
Birštona – pastaiga kūrortpilsētā. Jūras gaisa efekts un minerāli – bez 
maksas! 
Dosimies uz Birštonas skatu torni, kas tagad ir augstākais skatu tornis 
Lietuvā. Tornis tika uzbūvēts Nemunas deltas reģionālajā parkā un ir 51 
metru augsts. Līdz šim Nemunas loku ainavu bija iespējams redzēt tikai no 
gaisa balona vai fotogrāfijās, taču tagad atliks mērot 300 soļus, lai savām 
acīm baudītu skaisto ainavu. 
Palūkosimies uz iespaidīgo Druskininku sniega arēnu un gleznainajiem 
Nemūnas krastiem. 

 
Iekārtošanās viesnīcā Druskininku pilsētas centrā. 
Brīvais laiks Druskininku kūrortpilsētā.  
Vakarā iespēja doties baudīt ūdens priekus Druskininku ūdens atrakciju 
parkā.  
Atrakciju parks un pirts komplekss ir lielākais Baltijā.  
Pieejamas 22 veidu pirtis (tikai pieaugušajiem) - somu, turku, austrumu, 
pirtis svaigā gaisā, ledus istaba un citas dažādas pirtis. Akvaparka daļā (visai 
ģimenei) atrodas dažādi baseini, straujā upe, karstie džakuzi, masāžas 
ūdenskritumi, iespaidīgi slidkalniņi, bāri un kafejnīcas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



2. diena 25. oktobris – svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 
2001. gadā, kad parku atklāja, tika piešķirta Antinobela miera prēmija.  
Lietuviešu salduma - šakotis gatavošana!  
Šeit redzēsiet un paši verēsiet piedalīties lietuviešu nacionālā kēksa 
„Šakotis” gatavošanā. Nacionālā kēksa recepte jau zināma kopš 15.gs. 
Uzzināsim neparastā deserta pagatavošanas leģendas un kāpēc „Šakotis” ir 
kļuvis par obligātu svētku galdu sastāvdaļu un lietuviešu kāzu neaizstājamu 
„rotājumu”. 
Grūtas parks - viens no pasaules unikālākajiem brīvdabas muzejiem. Šo 
parku dēvē dažādi, tai skaitā arī par „totalitāro Disnejlendu” un 
„Staļinlendu”. Ejot pa meža taku Grūtas ciematā, var apskatīt aptuveni 90 
statujas un krūšutēlus, kas atveido padomju laikā slavinātas un godātas 
personas. Lielākā daļa no tām kādreiz rotāja laukumus un parkus. Grūtas 
parka īpašniekam Viļumam Maļinauskam 2001. gadā, kad parku atklāja, tika 
piešķirta Antinobela miera prēmija. 
Brīvais laiks, lai nodotos iepirkšanās priekiem. Palūkosimies uz Baltijā 
augstāko akvāriju, kas ierīkots iepirkšanās centrā MEGA. 
Brīvais laiks, lai ieturētu pusdienas. 

Ceļazīmes cena 88 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 80 EUR 
Papildus vieta autobusā 30 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 20 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 9.10, tiek ieturēti 25 eiro. 
Atsakoties pēc 9.10, 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  
{9.10.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR      atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

• Pusdienas Kauņā ~ 6 EUR no personas 

• Velnu muzejs – 5 EUR pieaugušajiem, 2,5 
EUR skolēniem, senioriem 

• Šakotis gatavošana, degustācija, tēja vai 
kafija ~ 7 EUR no personas 

• Šakotis muzeja apemklējums ~ 3 EUR no 
personas 

• Druskininku akvaparka ieejas maksa 

pecizējama uz vietas! 

• * cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi 
pirms brauciena. 

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