
 

 

 

 

 

 

Lido zivis Kuldīgā 
Sestdiena, 25.04.2020. 

  Cena 29 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 25 EUR 
Grupas vadītāja: Gunta Rozentāle 

Izbraukšana pl. 6.20 no Valmieras, 6.50 no Cēsīm, 7.30 no Limbažiem 
 

    "Palu šovs" uz Eiropas platākā ūdenskrituma – Ventas rumbas. Iespēja kļūt laimīgam, kadrā noķerot 
piecas un vairāk lecošas vimbas. Lustes Kurzemes hercogistes šaurajās ieliņās – tirdziņi, degustācijas, 
atrakcijas. Iespēja par labu stāstu nopelnīt zivju zupu! Pavasara ūdeņu burbuļošana Alekšupītes un Īvandes 
ūdenskritumos. 
 

Dodies uz Kuldīgu un piedzīvo brīnumainu skatu – vimbas lēcieniem, gluži kā lidodamas, 
cenšas nokļūt Ventas rumbas otrā pusē. Kuldīdznieki atzīmē pavasara sākšanos! 

  

 Senā hercogvalsts pilsēta - Kuldīga 
 

Iespēja kopīgi ar Balt-Go gidu izstaigāt Kuldīgas tiltiņu un strūklaku parku. 

Pavērot Alekšupītes plūdumu gan pie dzirnavu ūdenskrituma, gan Kuldīgas 

“Venēcijā”. Pasēdēt līdzās rātslaukumā Ēvaldam Valteram. Ja uznāk luste 

padziedāt pilsētas estrādē, pavērot interesantas skulptūras pie arodskolas 

izstaigāt kājāmgājēju ielu un sasveicināties ar hercogu Jēkabu. 

Drosmīgākie var iekarot Kuldīgu paši. 

Iespēja individuāli nobaudīt garšīgās Kuldīgas kūkas mazajās kafejnīcās. 

Iespēja paēst siltas pusdienas pie Ventas rumbas bistro. 

Palu šovs “Lido zivis Kuldīgā” 
Agrā rītā Ventas krastus ieņem „copmaņi”, lai cīnītos par dižo lomu – 
„Planējošo vimbu”… 
Apkārt Pilsētas dārzam novada ļaudis no pagrabiem, lādēm un stūriem velk 
ārā to, kas pašu rokām darināts un būvēts – kūpinājumi, šmorējumi, pinumi 
un adījumi, kalumi un grebumi – to visu un vēl daudz ko ir iespējams atrast 
tirdziņā. 
Pasākuma programma tiks precizēta! 
 

Īvandes ūdenskritums 
Baltie vizbuļi sacenšas ziedēšanas trakumā pavadot Ivandes upīti ceļā uz 
Abavu! Izbaudīsim mazliet dabas burvības pie Īvandes ūdenskrituma. Pa 
ceļam ieklausīsimies nerātnajos rendenieku stāstos! 
 
Atgriešanās Limbaži ap pl. 20:30, Cēsis 21:10, Valmiera 21.40 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 29 EUR/ Bērniem 25 EUR   Papildus 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 autobusā. 

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  
{10.04.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

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: 
 

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