
 

 

 

 

 

 

 Baudām pavasari Kurzemes virzienā. 
Kolka, Mazirbe un flamenko 

Sestdiena, 9.05.2020. 
 Cena 33 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 27 EUR 

Grupas vadītāja Valda Pravarne 
Izbraukšana pl. 6.10 no Smiltenes, pl. 6.50 no Valmieras, pl. 7.30 no Cēsīm 

 
Apmeklēsim milzīgo Nurmuižas kompleksu, paviesosimies lībiešu sētā Mazirbē, piestāsim 
Kolkas krastā, izstaigāsim kādu no Kaltenes kalvu takām, apmeklēsim pavisam nesen atvēr-
to muzejmāju ANDRES EL LETON, kas ierīkota neparastās personības – flamenko ģitārista un 
pasaules apceļotāja Andra Kārkliņa – bijušajā privātmājā. 
   

Nurmuiža 
 

"Gluži kā nogrimušo Gaismas pili, tā 2005. gadā no drupu kaudzes vietējie 
sāka celt ārā Nurmes muižas kompleksu – pili, kūtis, staļļus, smēdi, 
siltumnīcas", tā par Nurmuižu teikts Latvijas Radio raidījumā "Latvijas 
pērles". Iepazīsim iespaidīgo Nurmuižas kompleksu vietējā gida pavadībā. 
 

Lībiešu sēta “STŪRĪŠI-BRANKI” 
Viens no līvu ciemiem Mazirbē, līvu "galvaspilsēta", šobrīd Latvijas līvu 
kultūras centrs. Šeit mūs gaidīs "Stūrīšu Branku" saimnieces stāstījums par 
lībiešu dzīvi un vēsturi dažādos laika posmos, tepat arī gards un sātīgs 
mielasts – bukstiņputra, kafija līvu gaumē, kēksiņš. 
 

Kolkas rags 
Esot šajā pusē, Kolkas ragam garām braukt nedrīkst, jo tas ir pats unikālā-
kais dabas veidojums mūsu valsts teritorijā. Dabas pētnieks Guntis Eniņš 
saka: "Jūra te uzvedas neparasti, krasts un zeme staigā it kā pēc burvju 
mākslinieka noslēpumaina mājiena." 
Mūsu Kolkas rags un tā pludmale ir nosaukta par vienu no skaistākajām un 
neskartajām pludmalēm pasaulē. 20. vieta starp 50 nominētajām! 
 
PA CEĻAM līdz Kaltenei ir ROJA, kur var pasūtīt ļoti garšīgus sklandraušus. 
Sklandrauši netiek gatavoti katru dienu, vien pāris reižu nedēļā, jo to glabā-
šanas termiņš ir ļoti īss, tāpēc interesentiem lūgums zvanīt grupas vadītājai 
Valdai – 26196494, lai laikus varētu veikt pasūtījumu. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Kaltenes kalvas 
Kaltenes Kalvas ir vieta, kur savulaik bijuši milzīgi akmeņu krājumi, no ku-
riem lielākā daļa padomju laikos izmantoti vietējo ceļu būvē. Taču tas no-
teikti netraucēs mūs šajā pavasara dienā ieklausīties šīspuses putnu treļļos, 
kā arī priecāties par dabas atmodu. 

 ANDRES EL LETON muzejs 
Grupas vadītājas Valdas Pravarnes pārdomas: “Daudzu gadu garumā uz Jū-
ras, savulaik Zvejnieku svētkiem braucām pie radiem uz Kalteni, kur mūsu 
kaimiņš šajās dienās bija arī kolorītais flamenko ģitārists, pasaules apceļo-
tājs un neparasts cilvēks Andris Kārkliņš. Nu jau kādu laiciņu viņš uz mums 
noraugās no mākoņa maliņas. Kaltene man liekas tik interesanta, ka to 
vienmēr ir gribējies parādīt arī citiem cilvēkiem.”  
Ciemojoties Andra Kārkliņa mājā/muzejā redzēsim ļoti neparastus ēku jum-
tus un arī dažādas citas lietas, jo tas, kas viņam patika plašajā pasaulē, likās 
ieviešams arī savā mītnes vietā.  
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 21.00, Valmierā pl. 21.30, Smiltenē 22.00. 
 
 

 

Ceļazīmes cena 33 EUR, bērniem 27 EUR. Papildu 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. 

«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.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 
 
 

piesakoties līdz  
24.04.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

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: 
 

• Nurmuiža – 1,2 EUR, 

• pusdienas Mazirbē un muzeja apmeklējums – 
10 EUR,  

• sklandrausis – 1 EUR (jāpasūta), 

• ANDRES EL LETON māja/muzejs – 2 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. 
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