
  

 

 

 

 

 

 Mazā Venēcija Lietuvā 
30.–31.05.2020. 

 Cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Ekskursijas vadītāja Sarmīte Eglīte 

Izbraukšanas 5.30 no Smiltenes, 6.00 Valmieras, 6.40 no Cēsīm. 
 
 

Apskatīsim dižāko Lietuvas tūju, skaistāko šīs puses dievnamu un nokļūsim pašā Ventes ragā, ko 
šķērso putnu ceļš. Dosimies minikruīzā pa Nemunas deltu. Atklāsim Lietuvas Mazo Venēciju, kur 

centrālās ielas vietā plūst upe, ciemata mājas sabūvētas abos krastos un nav neviena tilta, kas 
savienotu krastus… Ir tikai laivas. Pusdienās baudīsim gardu zivju zupu. 

 
   

1. diena – 30. maijs, sestdiena 
 

 
Švekšna. 20. gs. sākumā uzceltais Sv. Apustuļa Jēkaba divu torņu majestā-
tiskais dievnams ar gotiskā stilā veidoto interjeru ir viens no skaistākajiem 
visā reģionā.  
No ārpuses apskatīsim parka ieskauto grāfa Plātera krāšņo villu “Genovefa”, 
kuru izmantoja ģimenes svinībām un medību izklaidēm. 
Rusnes sala. Lietuvas varenākā upe Nemuna pirms ietekas Kuršu jomā vei-
do plašu deltu. Pa vidu starp deltas atzarojumiem Atmatu un Skirvīti ir pali-
kusi sauszeme – Lietuvas lielākā sala Rusne. Salas simbols ir tilts, jo daudzi 
tilti un tiltiņi ir neatņemama salas ainavas iezīme. Bez tiem upju valstībā 
neiztikt. Izbaudīsim pastaigu pa Lietuvā vienīgo pilsētu uz salas – Rusni. 
Pusdienās baudīsim gardu zivju zupu. 
Dosimies minikruīzā pa Nemunas deltu, kuģojot pa pietekām un kanāliem. 
(Kruīza ilgums ~3 h)  
Minges zvejnieku ciemats – mazā Venēcija. Ciemata centrālās ielas vietā 
tek upe. Mājas rotā abus krastus, ko savieno tikai laivas. Visā ciematā nav 
neviena tilta. 
Nakšņosim gleznainā Ventes raga pussalā. 
Par papildu samaksu iespējams rezervēt vakariņas viesnīcā. 
(Cūkgaļas karbonāde ar piedevām 9 EUR no personas) – informēt par vaka-
riņu rezervāciju pirms brauciena.  
 
 
 

2. diena – 31. maijs, svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 

Ventes rags. Vēsturiskā bāka un ornitoloģiskā stacija. Nozīmīga putnu mi-
grācijas un ligzdošanas vieta. Skaistas ainavas un putnu sarunas. Īsta putnu 
paradīze! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Brīvais laiks pastaigai līdz Ventes raga bākai, molam un ornitoloģiskajai 

stacijai. 

Kinta. Neliels kūrortciemats priežu ielokā, kuru iecienījuši mākslinieki. Te 

joprojām ir dzīvas zvejniecības tradīcijas. Aplūkosim lielāko tūju Lietuvā. 

Pusdienu pauze Klaipēdā. 

Klaipēda, pilsēta, kas atrodas pie Danes upes ietekas Kuršu līcī.  

Klaipēdas pilsētas iepazīšana vietējā gida pavadībā. 

Lielveikala apmeklējums. 

Ceļazīmes cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

Uzmanību! 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.  

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.).  

Lūdzam skatīt aktuālo programmu www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

“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.balt-go.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 var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties šajā ceļojumā 
 

piesakoties līdz  
{15.05.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

• nakšņošana, 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• pusdienas ~5 EUR no personas,  

• kruīzs pa Nemunas deltu ~14 EUR no 

personas,         

• ekskursija Klaipēdā ~3 EUR no personas (cenas 

atkarīga no grupas lieluma), 

• vakariņas viesnīcā – 9 EUR no personas, 

• Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi 

pirms brauciena. 

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