
  

 

 

 

 

 

 Lietuvas mazā Holande Tulpju svētkos 
un atpūta SPA ar dzintara pirti.  

9.–10.05.2020. 
 Cena 96 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 86 EUR 

Ekskursijas vadītāja Sarmīte Eglīte 
Izbraukšanas 5.30 no Smiltenes, 6.00 Valmieras, 6.30 no Cēsīm. 

 
 

Dosimies pretī krāsainajam pavasarim Burbišķu muižas Tulpju festivālā. Parka teritoriju šeit 
rotā vairāki dīķi, romantiski tiltiņi, skulptūras un 15 saliņas. Svētkus kuplinās plašs amatnieku 

tirdziņš, dziesmu un deju priekšnesumi. Baudīsim atpūtu «Atostogų Parkas SPA» centrā. Dzintara 
pirts apmeklējums. Šarmantās Palangas kūrortpilsētas iepazīšana.   

1. diena – 9. maijs, sestdiena 
Apmeklēsim vienu no skaistākām Lietuvas muižām – Burbišķu muižu un 
tās romantisko parku. 
Burbišķi sauki par Lietuvas tulpju galvaspilsētu, kas jūs pārsteigs ar bagātī-
giem tulpju stādījumiem. Tie kā izrakstītas seģenes noklāj visu parka terito-
rijas ainavu, ko rotā vairāki dīķi, romantiski tiltiņi, skulptūras un 15 saliņas.  
Izbaudīsim 20. Tulpju svētkus Burbišķu muižā! 
Festivāla laikā baudīsim lietuviešu tradīcijas, dziesmas dejas. 
Vietējā tirdziņā varēs nogaršot mājas kvasu, alu un dažnedažādus lietuvie-
šu nacionālos ēdienus. 
 
Ierakstīšanās «Atostogų Parkas SPA» viesnīcā Palangas pievārtē. 
 
Baudīsim atpūtu viesnīcas SPA zonā. 
Ūdens izklaide ir lielisks veids, kā atpūsties, relaksēties un vienlaikus arī iz-
klaidēties. Izmēģiniet piecas dažādas pirtis – tvaika "sāls pirti", tradicionālo 
lietuviešu "Perene" un aromātisko "Riauška", kas atrodas kompleksa iekš-
telpās, kā arī "Širšiu ligzdas" un "Ponu pirtis", kas atrodas ārā. Kompleksā 
varat izbaudīt septiņus iekštelpu baseinus. 
Jaunums ir dzintara pirts "Saule", kuras veidošanā ieguldīti 100 000 € un 3 t 
dabīgā dzintara no Baltijas jūras! 
Pasaulē ir pirtis, kurās ir atsevišķi dzintara elementi, bet šajā izmantots mil-
zīgs daudzums dzintara – ar to noklātas sienas, griesti un lāvas. Pirts jau no-
dēvēta par “pazudušo dzintara istabu”. 
 
Veidojot šo pirti, tika iesaistīti zinātnieki, lai dzintaru pareizi izmantotu un 
atrašanās šādā telpā uzlabotu cilvēku veselību – līdz noteiktai temperatūrai 
uzsilušais dzintars izdala dzintarskābi, kas nepieciešama katra organismam. 
Pirtī iesaka pavadīt ne vairāk kā 30 min, ar ko pietiek, lai saņemtu maksimā-
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lo labumu. (Dzintara pirts apmeklējums par papildu samaksu ~ 3 EUR) 

Kad apetīte uzlabojusies, iespējams doties vakariņās kādā no viesnīcas 
restorāniem "Parko virtuvėlėje" vai “Parko Ranča” 

2. diena – 10. maijs, svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 

Brīvais laiks pastaigai Palangas Botāniskajā dārzā, Birutes kalns, Palangas 

mols, Jona Basanaviča gājēju iela. 

Lielākais Japāņu dārzs Eiropā – tā ir neatņemama japāņu kultūras daļa. 

Gadsimtu gaitā tā apvienojusi reliģiju, mākslu un cieņpilnu attieksmi pret 

dabu. 

Uz vietas iespējama japāņu dārzu stādu iegāde. 

Japāņu dārzā izbaudīsim tradicionālo japāņu tējas ceremoniju ar īpatnējo 

zaļo tēju. 

Mosēdes akmeņu ciematiņš, kas kļuvis populārs, pateicoties Vaclava Inta 
unikālajai kolekcijai, kam pat nosaukums ir īpašs un skanīgs – "Akmens sim-
fonija". Viss ciematiņš kā milzīgs akmens dārzs. 
 

 Atgriešanās laiki tiks precizēti! 

Ceļazīmes cena 96 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 86 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

Nepieciešams ģērbties silti, festivāla laikā uzturē-

šanās ārā! 

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.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 var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties šajā ceļojumā 
 

piesakoties līdz  
24.04.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

• nakšņošana, 

• ūdens un pirts centra apmeklējums 3 h, 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Burbišķu muižas parks – maksa tiks precizēta! 

(~ 10 EUR pieaugušajiem/ ~ 5 EUR bērniem) 

• Dzintara pirts apmeklējums – 3 EUR. 

• Japāņu dārza apmeklējums vietējā gida 

pavadībā ~ 6,5 EUR no personas. 

• Japāņu tējas baudīšana – 2,5 EUR. 

* 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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