
 

 

 

 

 

 

Vasaras ziedu festivāls  Pakrojas muižā 
Sestdiena, 25.07.2020. 

 Cena 31 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 25 EUR 
Izbraukšana no Smiltenes pl. 5.50, Valmieras pl. 6.20, Cēsīm pl. 7.00 

 
Šovasar Pakrojas muiža atver jaunu lapu Šekspīra lugas “Jāņu nakts sapnis” pasaulē, kas jūs aizvedīs 
burvju zemē, kas ir pilna ar ziediem un  Šekspīra fantāzijas 2020 sapņiem! Muiža zied ar miljoniem 
ziedu, katrs no tiem stāsta savu stāstu un katrs no ziediem dalās savā krāsainajā un smaržīgajā dzīvē. 

Dosimies izbaudīt šo ziedu burvību! 
   

 Akmeneliai Estate muiža 
 

Akmeneliai muiža no 1780. gada piederēja vācu izcelsmes baronam 
Teodoram fon der Ropam. Muižu apmeklēja daudzi viesi - galvenokārt 
vācieši no apkārtējām muižām, kā arī kungi no Kauņas. 
Pašreizējā īpašniece Edita Aperavičienė muižu iegādājās 2007. gadā, kad tā 
bija ļoti sliktā stāvoklī. Šobrīd ar lielu saimnieces apņēmību un darbu muiža 
kļuvusi par pasakainu miera oāzi. 
 

Pakrojas muiža un ziedu skulptūras 
Lielākais muižas komplekss Lietuvā turpina pārsteigt – jau otro vasaru 
te norit brīnišķīgs festivāls ar ziedu paklājiem, krāšņām kompozīcijām 
un skaistumaugu skulptūrām. 
Būdami daļa no ziedošākajām vietām Lietuvā zem klajas debess, jūs 
varēsiet apbrīnot miljoniem ziedu, atklājot mīlestības eliksīra noslēpumus 
un muižas dzīves smalkumus. Jums būs iepējams: 

 apbrīnot gandrīz trīsdesmit oriģinālas ziedu kompozīcijas, kas 
tapušas konkursa "Ziedu pavēlnieki 2020" laikā; 

 apmeklēt eleganto  Pakrojas muižu un pašiem atklāt viņu valdnieku 
noslēpumus (par papildus samaksu); 

 ieturēt pusdienas Traktierius Inn kafejnīcas terasē vai Ābolu dārzā 
Kruoja upes krastā 

 iekļūt muižas alus darītavā un spirta rūpnīcā, kur dzimst unikālas 
garšas; 

 apmeklēt muižas amatniekus 
 apmeklēt muižas drēbnieku darbnīcu 
 atklāt parfimērijas smaržu vēstures noslēpumus; 
 iekļūt "zinātkāres" telpā; 
 redzēt, kā muižas mehāniķis remontē un kopj senos spēkratus; 
 redzēt apbrīnojamo eksotisko plēsīgo putnu kolekciju; 
 braukt četrvietīgā pajūgā ap muižu (par papildus samaksu); 
 apmeklēt fermu, kur dzīvo zirgi, aitas, kazas, truši un ēzelis - liels 

prieks mazajiem! 
Un tas noteikti nav viss, ko varat redzēt!!!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Šogad festivāla laikā, īpaši nedēļas nogalēs, viesus pārsteigs un iepriecinās 
Šauļu un Paņevežas teātru aktieri, kuri iemiesos krāsainos personāžus 
no Viljama Šekspīra lugas. Paši apmeklētāji jautri piedzīvos komēdijas 
situācijas, kuras šogad vadīs slavenais Spānijas ielu teātris, cirks un 
operas režisors Adrians Švarzšteins. 
 Pirmais priekšnesums 12:30-12:45. 
"Šekspīrs 15 minūtēs." 13:30-13:45. 
Pēdējā izrāde 14:30-14:45. 
       

Atgriešanās Cēsīs ap pl. 20.00, Valmierā pl. 20.30, Smiltenē pl. 21.00 
 

Ceļazīmes cena 31 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 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 10.07, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

 

 

 

piesakoties līdz  
10.07.2020. 

(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: 
 

 Ekskursija  Akmeneliai Estete muižā – 3.50 EUR  

 Ziedu skulptūras Pakrojas muižā : 

Pieaugušajiem - 17 Eur no personas. 
Skolēniem, studentiem, senioriem, invalīdiem - 
13 Eur no personas. 
Bērniem līdz 7 gadu vecumam bezmaksas. 
Ģimenes biļete: (2 + 1) - 44 Eur; (2 + 2) - 56 Eur. 
 

 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 mēnesi pirms brauciena 
 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

