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Vidzemes Tūrisma un transporta kompānija  “BALT-GO”
Autobusu izīrēšana • Ceļojumu organizēšana • Gidu pakalpojumi 

Ekskursiju organizēšana kolektīviem • Čarterlidojumu organizēšana siltai atpūtai

Vienas un divu dienu ekskursijas 2020. gadā

Izbrauc 5 vienas dienas braucienus – 
 6. brauciens BEZ MAKSAS!
Atlaides bērniem līdz 15 gadiem.
Akcijas braucieni neietilpst 6 braucienu akcijā!
Akcijas nesummējas!

   Ekskursijas no Vidzemes – 
      Valmieras, Smiltenes, Cēsīm un citurienes.

Piesakoties braucienam, nepieciešams veikt avansa maksājumu –
   vienas dienas braucienam, sākot no 10 EUR, 
   divu dienu braucienam, sākot no 25 EUR. 

Vieta autobusā tiek rezervēta pēc avansa iemaksas. 
Brauciena cenas norādītas bez ieejas biļetēm.  

   Pieteikšanās:
•  www.balt-go.lv,
• pa tālruņiem 27775764 vai 27661174, 
• balt-go@balt-go.lv 
• Valmieras birojā – Valmieras autoostas 2. stāvā
•  Cēsu birojā – Raunas iela 17, 2. stāvā
•  Raunas birojā – Valmieras ielā 1a (Raunas autoostā TIC)
•  Rīgas birojā – Ģertrūdes ielā 33/35, 2. stāvā.

Grafikā iespējamas nelielas izmaiņas un papildinājumi. Sekojiet mājaslapai www.balt-go.lv

2020

Anete Kalniņa, ceļojumu konsultante Baltijas ekskursijām
anete.kalnina@balt-go.lv,  tālr. 27661174

NOSAUKUMS DATUMS APRAKSTS Cena bez ieejas 
biļetēm, EUR

JANVĀRIS
Gaismu festivāls 

“Lielās Ķīnas laternas” 
Pakrojas muižā 

4. janvāris, 
sestdiena 

Brauciena laikā paviesosimies ādas rūpnieka Haima Frenkeļa villā un apmeklēsim krāšņo 
Ķīnas laternu gaismas festivālu Pakrojas muižas kompleksā.

27 EUR,
bērniem 25 EUR 

JAUNUMS! 
Lielās Āzijas laternas 

Tallinā!

11. janvāris, 
sestdiena

Izbaudīsim skaisto ziemas dienu, redzot Ziemeļigaunijas dabas pērli – vareno Keilas 
ūdenskritumu, dosimies pastaigā pa Tallinas vecpilsētu. Dienai satumstot, iemirdzēsies 
Tallinas milzu skulptūru parks. Festivāla lakā būs iespējams vērot lielās gaismas skulptūras, 
apmeklēt teatrālos uzvedumus, tirdziņu un ēstuves ar austrumu virtuvi.

31 EUR,
bērniem 27 EUR

Rīgas stāsti
18. janvāris, 

sestdiena

Vai zinājāt, ka Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīcas pagrabos redzamas vecākās Rīgas 
pils paliekas? Vai to, ka šajā baznīcā atrodama pirmā sociālā reklāma latviešu valodā? Tie 
ir tikai daži no Jāņa baznīcas noslēpumiem, ko uzzināsim. Ekskursija Rīgā ar vietējo gidu. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas apmeklējums.

24 EUR,
bērniem 21 EUR 

Starojošais 
dinozauru  festivāls 

25. janvāris, 
sestdiena

Pirmo reizi Lietuvā un varbūt pat pasaulē – STAROJOŠO DINOZAURU FESTIVĀLS!!!
 Vai esat kādreiz redzējuši tumsā starojošu Tyrannosaurus rex? Vai esat staigājuši pļavā 

starp starojošiem ziediem? Vai kādreiz esat bijuši naktī noslēpumainajā Dinozauru pasaulē? 
Nē?! Tad dodamies uz festivālu kopā!

31 EUR,
bērniem 28 EUR 
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FEBRUĀRIS

Rundāles pils ziemā
1. februāris, 

sestdiena

Tieši ziemā Rundāles pilī ir iespējams izbaudīt noslēpumaini valdzinošu gaisotni, īpaši 
stundās, kad ekspozīciju telpās iemirdzas elegantās stikla lustras. Tas ir pats labākais 
laiks nesteidzīgam apmeklējumam, jo rodas iespaids, ka pils pieder tikai tev. Ieskats siera 
ražotnē, produkcijas degustācija. Siera iegāde.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Rīgas un Siguldas puses 
jaunumi

8. februāris, 
sestdiena

Hanzas Perons, Edītes Paulas-Vīgneres 80 gadu jubilejas izstāde, Latvijas Universitātes 
Zinātņu centrs, Krimuldas muiža un “Cremon” vīna darītava, Jāņa tirgus.

24 EUR,
bērniem 21 EUR 

TARTU – Universitātes 
pilsēta. Luksusatpūta 

modernajā “V-SPA”
8.–9. februāris

Apmeklēsim Igaunijas modernāko muzeju – Igaunijas Nacionālo muzeju. Ziemas aukstumā 
SPA jeb ūdens relaksācijas centri ir tā vieta, kas ātri ļauj iegūt fizisku un garīgu labsajūtu. 
Dosimies izbaudīt plašo “V-SPA” ūdens centra piedāvājumu. Apburošā SPA un pirts centra 
relaksācijas pasaulē mirklis apstāsies.

125 EUR,
bērniem 110 EUR 

Igaunijas leduskritumi
15. februāris, 

sestdiena
Lūkosim ar lāstekām rotātos Keilas un Jegalas ūdenskritumus, kas izskatās kā no ziemas 
pasaku valstības. Tallinas vecpilsētas iepazīšana. Skaistā Trepojas ledus kaskāde.

32 EUR,
bērniem 27 EUR 

Salaku festivāls Palangā
15.–16. 
februāris

Svētku laikā kūrortpilsētas viesi varēs tuvāk iepazīties ar piejūras zvejnieku tradīcijām, 
vēsturi un kulinārijas mantojumu. Baudīsim atpūtu pašā Palangas pievārtē, «Atostogų 
Parkas SPA» centrā, kas ir lielākais atpūtas komplekss Rietumlietuvā. Jaunums ir unikāla 
pirts «Saule», kuras izveidei izmantotas trīs tonnas dabīgā dzintara no Baltijas jūras.

95 EUR,
bērniem 85 EUR 

MARTS

Tallina orhideju 
ziedēšanas laikā

7. marts, 
sestdiena

Martā Tallinas botāniskas dārzs pārvēršas par ziedošu orhideju paradīzi. Iepazīsim burvīgo 
Tallinas vecpilsētu ar tās varenajiem viduslaiku mūriem un romantiskajām ieliņām! Brīvais 
laiks Tallinas pilsētā.

32 EUR,
bērniem 27 EUR 

Mums, dāmas!
8. marts, 
svētdiena

Ceļojuma laikā paviesosimies Zemgales muižās un pilīs. Ielūkosimies keramikas darbnīcā, lai 
iepazītu keramikas brīnumainās pārvērtības, un kaļķu dedzinātavā, kur taps “Igo mūzikas un 
mākslas centrs Ceplis”.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Grezna atpūta Rakveres 
„Aqva SPA”

7.–8. marts
Vakara atpūta „AQVA SPA” labsajūtas centrā Rakverē. Izbaudīsim viduslaiku atmosfēru 
Rakveres cietoksnī. Ceļosim ar laika mašīnu Paidē.

95 EUR,
bērniem 85 EUR 

Baltvācu mantojums 
Lietuvā

14. marts, 
sestdiena

Muižnieku atstātais mantojums ir ne tikai skaisti parki un greznas muižas, bet arī 
saimniekošanas prasmes. Tās arī mūsdienās izmanto lielākajā piena pārstrādes uzņēmumā 
Lietuvā – ‘’Rokišķu siers’’. Savukārt Ilzenbergas muiža lepojas ne tikai ar greznu kungu 
māju un sakoptu parku, bet arī ar pilnībā atjaunotu saimniecību, kurā pielieto naturālās 
saimniecības principus. 

29 EUR,
bērniem 25 EUR 

Viļņa skolēnu 
pavasara brīvdienās

14.–15. marts
Etnokosmoloģijas muzejs – vieta, kur zinātnieki apvienojuši folkloru un etnogrāfiju ar

 astronomiju. Dosimies pastaigā pa Viļņas vēsturisko centru. Izbaudīsim nebeidzamos 
priekus VICHY ūdens parkā.

85 EUR,
bērniem 75 EUR 

Jūras muzejs 
un delfīnu šovs                           

21. marts, 
sestdiena

Aicinām pievienoties ceļojumam uz Lietuvu, kur vērosim fantastisko delfīnu izrādi. 
 Apmeklēsim Jūras muzeju, kurā iepazīsim zemūdens dzīvi, jo akvārijos apskatāmas 

Baltijas un citu pasaules jūru un okeānu zivis un dzīvnieki.

32 EUR,
bērniem 27 EUR

Svinam Teātra dienu 
Gaujienas pusē

28. marts, 
sestdiena

Aizraujošs muzikāls stāsts par Jāzepu Vītolu Gaujienas mūzikas skolā. Ojāra Vācieša dzejas 
rindu pavadībā baudīsim stāstu par Gaujienu, tās pili un apkārtni, kur abi šie dižgari savulaik 
dzīvojuši, mācījušies, strādājuši. Pēc tam apmeklēsim Zvārtavas pili un Jaunlaicenes muižā 
apgūsim malēniešu valodas prasmes.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Ventspils koncertzāle 
“Latvja”

Marts, aprīlis
(datumi tiks 

precizēti)

Apskatīsim Tukuma mākslas muzeju, Usmas baznīcu, Ugāles ērģeļbūves darbnīcas, Popes 
muižu, skaisto Ventspili. Vakarā koncerts koncertzālē “Latvija”. Ekskursija koncertzālē. 
Mājupceļā baudīsim lauku sētas gardumus un Kabiles muižas vīnus.

87 EUR,
bērniem 77 EUR 

APRĪLIS

Laiks bērzu sulām pie 
Daugavas krastiem!

4. aprīlis, 
sestdiena

Ielūkosimies “Getliņi EKO”, kur apsaimnieko un pārstrādā sadzīves atkritumus, kā arī audzē 
dārzeņus. Apmeklēsim kosmētikas ražotni “CADE”. Nogaršosim dzērienus, kas gatavoti no 
bērzu sulām.

26 EUR,
bērniem 23 EUR 

Pavasaris Vidzemē ir klāt!
4. aprīlis, 
sestdiena

Baudām dažādos piedāvājumus Cēsu pusē – Vienkoču parks Līgatnē, Līgatnes padomju laika 
bunkuri, krāšņo krokusu ziedēšana Rukšānu siltumnīcās un neparastas lietas Raiskumā, 
viena no tām – pusdienu zupas baudīšana vietējā ķīniešu restorānā.

23 EUR,
bērniem 20 EUR 

Vienas dienas relaksācija 
Verskas sanatorijas ūdens 

atpūtas centrā

8. aprīlis, 
trešdiena

Valka–Valga, Sangastes pils, Verskas sanatorijas ūdens atpūtas centrs, pusdienas Verskas 
sanatorijā, Piusas smilšu alas.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 
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Kihnu pārgājiens
11. aprīlis, 
sestdiena

Vienas dienas laikā izstaigājam teiksmaino Kihnu salu, kas slavena ar jūras braucēju Kihnu 
Jenu, varenajām Kihnu sievām, kuras brauc ar mocīšiem un tiek galā ar visiem darbiem. 
Izstaigāsim salu no viena gala līdz otram. 

26 EUR,
bērniem 23 EUR 

Dziedinošā tūre Zemgalē
18. aprīlis, 
sestdiena

Eduarda Pāvula memoriālā izstāde. Valgundes pareizticīgo klostera apmeklējums. Tikšanās 
un izzinošas sarunas ar dzintara dziednieci Daigu Brilu. 

28 EUR,
bērniem 25 EUR 

Atpūta mūsdienīgi 
vēsturiskajā 

Ziemeļigaunijā
18.–19. aprīlis

Somu līča smilšainās pludmales. Padomju laika vēstures pieminekļa – Sillamē pilsētas – 
noslēpumi. Skats no Zilo kalnu skatu torņa. Narvas pilsētas skaistākās vietas ar vietējo 
gidu. Ieklausīsimies varenākās Narvas luterāņu baznīcas – Aleksandra Ņevska katedrāles – 
akustikā. Sillamē ūdenskritums lapu plaukšanas laikā. 

98 EUR,
bērniem 88 EUR

Lido zivis Kuldīgā 25. aprīlis,
sestdiena

“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 ūdenskritumā.

29 EUR,
bērniem 25 EUR

MAIJS

Setu zeme un Peipusa 
piekraste

1.–2. maijs
Divu dienu ceļojumā būs iespēja priecāties gan par jaukām ainavām, gan cilvēka rokām 
veidotu skaistumu, kas, kopts un lolots, priecē apmeklētājus. Vējam matos ļausimies 
braucienā ar kuģīti pa ceturto lielāko Eiropas ezeru – Peipusu. Vakarā baudīsim Verskas 
sanatorijas relaksējošos piedāvājumus.

88 EUR, 
bērniem 75 EUR

Mazā Holande Lietuvā
2. maijs, 

sestdiena
Iepazīsim burvīgo, vēsturisko nostāstiem apvīto Pakrojas muižas kompleksu. Tālāk pārsteigs 
ziedošie tulpju lauki Burbišķu muižā. Gardas pusdienas Šeduvas dzirnavās.

32 EUR
bērniem 27 EUR

Rīgas jaunumi
3. maijs, 

svētdiena
Koka Rīga. Ķīpsalas koka arhitektūras mantojums (arī Zaigas Gailes projektētais Ž. Lipkes 
muzejs). Tradicionālais muzeju jaunāko izstāžu, pasākumu, notikumu piedāvājums…

25 EUR, 
bērniem 21 EUR

Baudām pavasari 
Kurzemes virzienā. 

Kolka, Mazirbe 
un flamenko

 9. maijs, 
sestdiena

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

33 EUR, 
bērniem 27 EUR

Lietuvas mazā Holande 
un atpūta SPA 

ar dzintara pirti
9.–10. maijs

Lietuvas Holande – Burbišķu muiža, kur var skatīt tūkstošiem ziedošu tulpju. Baudīsim 
atpūtu «Atostogų Parkas SPA» centrā. Dzintara pirts apmeklējums. Šarmantās Palangas 
kūrortpilsētas iepazīšana.

96 EUR, 
bērniem 86 EUR

Pie Igaunijas 
mežabrāļiem

16. maijs, 
sestdiena

Trapene mūs sagaidīs ne tikai ar garāko dižkoku statusu sasniegušo lapegļu gatvi, bet arī ar 
neparastu muzeju. Dažādi pārsteigumi sagaidīs Latvijas “raganu galvaspilsētā” Apē un pēc 
tam pie Igaunijas mežabrāļiem.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Muzeju nakts Daugavpilī 16.–17. maijs

Jēkabpils – pilsēta divos krastos, “Latgales vārti” – Līvāni, ilgi lolotā “Handmade Latgola”. 
Muzeju nakts pasākumi Daugavpilī: Daugavpils cietoksnis, Rotko centrs, Skrošu rūpnīca… 
Ciemosimies pie podnieka Aivara Ušpeļa, gardas pusdienas „Zvejniekos”, atjaunotā Eiropas 
romantisma pērle – Stāmerienas pils un spriganais “Madonas alus”.

87 EUR,
bērniem 77 EUR 

Izstaigāsim 
Kuršu kāpu! 

16.–17. maijs

Kuršu kāpas unikālā daba, kas iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, 
  jāiepazīst nesteidzīgos pārgājienos. Takas ap seno zvejnieku ciemu Nidu ar sarkanajiem 

jumtiem un jūras šarmu, dzintara galerija, mākslas objekti piekrastes promenādē Jodkrantē 
un Raganu kalna noslēpumi. Dosimies 16 km pārgājienā neskartā dabā Lapnugario ainavu 
rezervātā un atceļā piestāsim Kretingā nopirkt kādu lietuviešu kārumu.

98 EUR, 
bērniem 85 EUR

Straupes labumu tirgus 
apmeklējums un Vējiņu 

pazemes ezeri

17. maijs, 
svētdiena

Straupes lauku labumu tirdziņa apmeklējums. Pa ceļam iegriezīsimies Ungurmuižā un arī 
Lielstraupes pilī. Tepat netālu arī vienīgie pazemes ezeri Baltijā.

23 EUR,
bērniem 20 EUR 

Latvijas mazā 
Stounhendža un varenā 

“Kotiņu” saimniecība

23. maijs, 
sestdiena

Daudzgadīgo ziedu krāsas „Ezerlīčos” un akmeņu stāsti Dievžeikaru kalnā. Upītes Antona 
Slišāna mantojums un jestrā šodiena. Varenā lielsaimniecība „Kotiņi”. Pusdienas no vietējiem 
zemkopības produktiem. Ar mīlestību veidotais Annas Āzes meža muzejs.

28 EUR, bērniem 
25 EUR

Sāremā salas pavasaris 23.–24. maijs
Dabas mīļotāju iecienītākās un lielākās Igaunijas salas ar kadiķu un jūras smaržu... Kuresāres 
pils, meteorīta krāteris, klintis, bākas un vējdzirnavas. Nakšņošana un atpūta SPA viesnīcā.

92 EUR, 
bērniem 85 EUR

Madonas aicinājums 
un Gaiziņkalns

30. maijs, 
sestdiena

Vidzemes ainavas no Gaiziņkalna. Savvaļas putnu rehabilitācijas stacija. Pie Ritvara Toča 
“Vilnas studijā” uzzināsim, kā dziju iespējams ražot arī no kokiem. 

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Mazā Venēcija Lietuvā 30.–31. maijs

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. 

95 EUR, bērniem 
85 EUR
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Ceriņi un rododendri

24. vai 
31. maijs, 
svētdiena

Kā jau katru pavasari, vienā no lielākajām ceriņu kolekcijām pasaulē ir iespēja ceriņu 
ziedēšanas trakumu apvienot ar labu mūziku, pirms tam izbaudot vienīgo specializēto 
rododendru audzētavu Baltijā, kas savulaik aizsākusies tikai ar četriem krūmiem.

29 EUR, bērniem 
24 EUR

JŪNIJS
Ar kuģīti uz  Peipusa 

ezera salu Pirisāri
(maza grupa)

3. jūnijs, 
trešdiena

Izbaudām salas mežu romantiskās takas un vecticībnieku ciematu kolorītu Pirisāres 
  gida pavadībā. Baudām garšīgo zivju zupu.

31 EUR, bērniem 
25 EUR

Ziedu burvība 
Jūrmalas pusē un 
Annas koku skola

6. jūnijs, 
sestdiena

Annas koku skolā dabas vērtības saplūst ar cilvēku radītajām. Skola apvieno līdzīgi 
domājošus cilvēkus, kurus vieno interese par kokiem pilsētvidē un ārpus tās. Lāčupītes 
dendrārijs rododendru ziedēšanas laikā. Jūrmalas kūrorta gaisotne un pastaiga pa krāšņi 
ziedošo Bulduru dārzkopības vidusskolas parku.

28 EUR,
bērniem 25 EUR 

Visa diena
jaukajā Tērvetē

10. jūnijs, 
trešdiena

Sprīdīša muzeja apmeklējums, Koka pils apmeklējums, pastaiga un jauka laika 
 pavadīšana Tērvetes dabas parkā. Noslēgumā peoniju dārza apskate Kroņaucē.

29 EUR,
bērniem 26 EUR 

Dienvidigaunijas 
dabas  iepazīšana 

13. jūnijs, 
sestdiena

Alaveski dzīvnieku parks ir īsta Igaunijas zvēru pasaule – te sastopami vairāk nekā 
 90 kaimiņvalstī savvaļā mītošie dzīvnieki. Dosimies uz Baltijas augstāko un leģendām 

apvīto Lielo Munameģi. Ielūkosimies Piusas alu apmeklētāju centrā.

28 EUR,
bērniem 24 EUR

Peoniju valdzinājums 
Kalsnavas arborētumā

13. jūnijs, 
sestdiena

Izbaudīsim skaistās Vecpiebalgas valdzinājumu. Uzzināsim vairāk par porcelāna 
izstrādājumu veidošanu. Neparastā Vecpiebalgas “Kinoferma”. Peoniju ziedos ietērptais 
Kalsnavas arborētums.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Ar sirdi un dvēseli 
Latgalē 13.–14. jūnijs

Pareizticīgo baznīcas Opoļu svētavots. Vissenākā baznīca Zilupē – Saveļņiku kapliča. 
Pasienes pērle – Sv. Dominika katoļu baznīca. Ciemošanās pie Voguļu ģimenes, pie kuriem 
top melnā un krāsainā keramika. Rēzeknes Zaļā sinagoga. Leonarda Vinceviča māksliniekiem 
veltītais parks Rēzeknē. Jautra uzņemšana Andrupenes lauku sētā un Latgales kulinārā 
mantojuma baudīšana.

87 EUR, 
bērniem 77 EUR

Lubāna ezera piekrastes 
bagātības un stūrītis 

Vecpiebalgas

17. jūnijs, 
trešdiena

Akmeņu, krūzīšu un citu ūnikumu kolekcija «Vaidavās». Lubāna ezera ornitologu putnu 
stāsti. Teirumnieku takā zied purva augi. Pusdienas zvejniekciemā Īdeņā. Kupolmāju 
noslēpumi Vecpiebalgā bez stūrīša sievasmātei.

29 EUR, 
bērniem 26 EUR

Lietuvas nezināmā 
pierobeža līdz pat 

augstākajai virsotnei –
Jozepīnes kalnam

19.–21. jūnijs

Ierodamies Ēģiptē. Apmeklējam Latvijas tālāko dienvidu punktu – Saules puķi 
  granīta zīmē. Dodamies meklēt mežā noslēpumaino sakrālo koka mākslu triju valstu – 

Latvijas, Baltkrievijas, Lietuvas – pierobežā. Pastaigājamies dominikāņu ordeņa klostera 
dārzā Šumskās. Kāpjam Lietuvas augstākajā virsotnē – Jozepīnes kalnā.
Apmeklējam Medininku robežpunktu. Viesojamies Dzūkijas vēsturiskajā dabas parka 
reģionā. Sajūsmināmies par vareno Lietuvas panorāmu no putna lidojuma Birštonā.

140 EUR,
bērniem 125 EUR

Lietuvas Dinozauru-pūķu 
parks un 

minizoo  Klaipēdā 

20. jūnijs, 
sestdiena

Apmeklēsim lielāko minizoo Baltijā – Klaipēdas zoodārzu. Atraktīvas izklaides 
 baudīsim Lietuvas Dinozauru parkā un apgāztajā mājā.

32 EUR,
bērniem 26 EUR 

Lustes Lielajā Latgales 
tirgū Ludzā jeb visa 
Latgale vienuviet

20. jūnijs, 
sestdiena

Lustīgas dziesmas un danči, spēka sacensības un izbraucieni zirga pajūgā Ludzas pilsdrupās. 
Latgales keramiķi, amatnieki un viesi no kaimiņzemēm lepojas ar saviem darinājumiem, 
mājražotāji tirgojas ar īstiem Latgales labumiem. Izbrauciens ar muzikālo plostu Mazajā 
Ludzas ezerā. Ekskursija ar vietējo gidu Ludzas novadpētniecības muzejā un sinagogā.

28 EUR, 
bērniem 24 EUR

No Dundagas zilajiem 
siliem līdz Pitraga 

gardumiem. 

27. jūnijs, 
sestdiena

Dundagas pusē kādā saimniecībā tiek cepti garšīgākie sklandrauši un ciemiņus tur cienā 
ar pūteli. Apmeklēsim eksotisko dzīvnieku parku. Pitragā gaidīs zivju degustācija. Mirkli 
vasaras siltuma izbaudīsim pie jūras. 

33 EUR, 
bērniem 27 EUR

JŪLIJS

Lotes brīnumzemē 
Igaunijā

1. jūlijs, 
trešdiena

Lotes zemē varēs atrast daudz ko no tā, kas redzams populārajā animācijas filmā 
 “Lote no Izgudrotāju ciema”. Baudīsim atpūtu jūras krastā! 

22 EUR, 
bērniem 18 EUR

Kurzeme
1. jūlijs, 

trešdiena
Kukšu muižas šarms, atjaunotā Kurzemes pērle – Kabiles muiža, siera ražotne, medus 
piliens Kurzemē – Saldus. Lestenes baznīcas brīnumi. Annas koku skolas apmeklējums.

29 EUR,
bērniem 27 EUR 

Paide – ceļojums laikā 
un lielākais rozārijs 

Baltijā 

4. jūlijs, 
sestdiena

Braucienā būs iespēja ne tikai baudīt skaistumu rožu dārzā, bet arī izgaršot Peltsamā vīnus 
(varēs iegādāties gan rožu stādus, gan vīnu). Vehandu slēpošanas torņa skatu laukumā 
priecēs burvīgs skats uz Otepē un apkārtnes mežiem. Paides Laika torņa interaktīvā 
ekspozīcija «Ceļojums laikā» patiks arī tiem, kuriem muzeji šķiet garlaicīgi. 

30 EUR, bērniem 
27 EUR

Peipusa krasts
4. jūlijs, 

sestdiena

Iespēja skaistā vasaras dienā izbaudīt Igaunijas pērles – Pjuhticas sieviešu klosteri, kas ir 
īpaša svētvieta, apskatīt Kallastes gleznaino Peipusa stāvkrastu, ieraudzīt Alatskivi pasaku 
pili un pastaigāt pa Tartu – seno studentu pilsētu.

32 EUR, bērniem 
27 EUR
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Pārgājiens Igaunijā – 
uz Vilsandi salu 

caur Muhu un Sāremā
4.–5. jūlijs

Šoreiz Sāremā salu izmantosim kā atspērienu, lai tiktu tālāk. Ceļamērķis – 
  Igaunijas 12. lielākā sala Vilsandi. Tā ir tikai 6 km gara un 2 km plata. Vilsandi 

izveidojusies tikai pirms 350 gadiem, zemei paceļoties un apvienojoties divām mazākām 
salām. Labvēlīgos bēguma apstākļos dosimies raudzīties, kā tur šobrīd izskatās.

95 EUR,
bērniem 85 EUR 

Preiļi
15. jūlijs, 
trešdiena

Apmeklēsim ļoti neparastu moto muzeju, drosmīgie varēs nobaudīt šmakovku ar 
gliemežiem. Pusdienās neiztikt bez Preiļu siera zupas un siera saldējuma un protams, arī 
dziedājums kapelā. Līvānu muzeja apmeklējums.

30 EUR,
bērniem 26 EUR 

Žagares Ķiršu festivāls
18. jūlijs, 
sestdiena

Atzīmēsim vasaras vidu, dodoties uz Žagares Ķiršu festivālu. Apskatīsim neparasto Podu 
māju un Žagares muižas kompleksu. Brīvais laiks festivāla izbaudīšanai.

30 EUR,
bērniem 25 EUR 

Puķu draugu salidojums 
Kalsnavā

18. jūlijs, 
sestdiena 

Šajā gadā puķu draugus sagaidīs Kalsnava un arī arborētums.
Reģistrācijas maksa nav iekļauta brauciena cenā!

28 EUR,
bērniem 25 EUR 

Rakvere un 
Lahemā parks

18.–19. jūlijs

Šajā ceļojumā būs iespēja iepazīties ar Igaunijas vēsturi un priecāties par Lahemā nacionālā 
parka savdabīgajām ainavām. Iepazīsimies ar Sangastes un Alatskivi muižu. Viduslaiku 
vēstures lappuses šķirstīsim Rakveres cietoksnī. Rakverē apmeklēsim Policijas muzeju – 
vienu no interesantākajiem Igaunijā. Ceļojuma laikā paviesosimies arī Angoras trušu 
audzētavā.

98 EUR,
bērniem 80 EUR 

Tartu Vudila 
parks un 

apgrieztā māja 

22. jūlijs, 
trešdiena

“Vudila” ir rotaļu zeme visai ģimenei, gleznainā Kaiaveres ezera piekrastē. Izbaudīsim 
 ūdens atrakciju parku, batutu centru, dzīvnieku parku, laivas, katamarānus, spēļu 

istabas, izjādes un daudz ko citu. Apgrieztā māja Tartu mums piedāvās galvu reibinošu 
piedzīvojumu! 

26 EUR,
bērniem 22 EUR 

Somā nacionālais 
parks un 

Pērnavas pludmale

25. jūlijs, 
sestdiena

Šīs dienas laikā piedāvājam iepazīties ar Somā nacionālā parka dabas daudzveidību. 
  Somā ir purviem bagāta teritorija Pērnavas un Viljandi apriņķī, to mēdz dēvēt arī par 

pirmatnīgās dabas galvaspilsētu.  Dienas otrajā pusē apmeklējam Pērnavas pludmali. Būs 
iespēja peldēties un atpūsties plašajā Piejūras parkā.

29 EUR,
bērniem 25 EUR 

Vasaras ziedu skulptūru 
festivāls Pakrojas muižā

25. jūlijs, 
sestdiena

Pakrojas muižas parkā jau otro gadu būs skatāmas īpašas ziedu skulptūras. Savukārt 
majestātiskā un atjaunotā muižas kompleksa 26 ēkās arī ziedu festivāla laikā ir iespēja 
baudīt 19. gadsimta pērles – no smaržu veidošanas un aušanas darbnīcām līdz senu 
spēkratu izstādei.

31 EUR,
bērniem 25 EUR 

Aglona un tās apkārtne
29. jūlijs, 
trešdiena

Aglonas bazilika, Karaļa kalns, Čertoka ezers, Gūdu saimineiču cīms.
 30 EUR, bērniem 

26 EUR

AUGUSTS

Ziedošā Ventspils Pilsētas 
svētku laikā

1. augusts, 
sestdiena

Pilsētas apskate. Ekskursija ar kuģīti «Hercogs Jēkabs». Ventspils krāšņie ziedu paklāji. 
Dažādās brīvdabas skatuves un mājražotāju kārumi.

33 EUR, bērniem 
28 EUR

Uz Munameģi. Pārgājiens 
ar peldēšanos Igaunijas 

dziļākajā ezerā 
un uzkāpšanu Baltijas 

augstākajā virsotnē

1. augusts, 
sestdiena

Vienas dienas laikā dodamies pārgājienā caur Hinni kanjonu uz Igaunijas augstāko 
  kalnu – Munameģi.

Iesim gar ezeriem, pār laukiem, caur mežiem, pa lielākiem un mazākiem ceļiem. Virzīsimies 
arvien uz augšu, līdz sasniegsim Baltijas augstāko virsotni! 

28 EUR,
bērniem 25 EUR 

Sāremā, Muhu un 
Igaunijas skaistie dārzi

1.–2. augusts
Vasaras pilnziedā dodamies uz kaimiņzemi skaistos dārzus lūkoties. Pa ceļam apskatīsim arī 
Muhu brīvdabas muzeju, Sāremā augstāko krastu Pangā, salas izdaudzinātās vējdzirnavas, 
Sāremā vienīgo pilsētu Kuresāri ar Baltijā labāk saglabājušos fortu.

85 EUR, bērniem 
75 EUR

Alūksnes pilsētas svētki
2. augusts, 
svētdiena

Ikkatra vieta un pilsēta ir pelnījusi, lai tajā pavadītu pēc iespējas vairāk laika. Šajā laikā 
Alūksne svin savu 100. gadskārtu. Te būs iespēja izklaidēties, apmeklējot dažādus 
muzejus. Tempļa kalnā noteikti būs kāds koncerts un izbrauksim ar plostu pa ezeru kopā 
ar vietējo gidi.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Ar kuģīti  uz Peipusa 
ezera  salu Pirisāri

(mazā grupa) 

5. augusts, 
trešdiena

Izbaudām salas mežu romantiskās takas un vecticībnieku ciematu kolorītu Pirisāres 
  gida pavadībā. Baudām garšīgo zivju zupu.

31 EUR, bērniem 
25 EUR

Kurzemes daba, garšas 
un Ārlavas bānītis

8. augusts, 
sestdiena

Amizantais Ārlavas bānītis amatnieku sētā „Kauliņi”. Iespaidīgā Pūrciema Baltās kāpas taka. 
Mielasts zvejnieku sētā. Mistiskie akmeņu krāvumi Kurzemē.

31 EUR, bērniem 
28 EUR

Kuršu kāpa – 
Lietuvas  Sahāra

8.–9. augusts
Pastaiga Saldū. “Vēju pilsētas” Liepājas iepazīšana. Patīkama atpūta Palangā ar 

 pastaigu gar jūras krastu. Dosimies uz Kuršu kāpu, kas nodēvēta par jūras, vēja un 
smilšu radītu brīnumu.

97 EUR,
bērniem 87 EUR 

Pārgājiens  Kurzemes 
jūrmalā.  

Ventspils – Jūrkalne
8.–9. augusts

Katru dienu plānots pēc izvēles noiet 10 līdz 25 km. Grupas atbalstam pieejamā 
  attālumā atradīsies arī “Balt-Go” autobusiņš. 

80 EUR,
bērniem 70 EUR
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Lustīga diena Lēdmanes 
Avārijas brigādes  

parkā! 

12. augusts, 
trešdiena

Dosimies uz lielāko tematisko izklaides parku Baltijā! Pilsētiņā ir gan spēles, gan 
 populārās multfilmas tēli, gan radošas darbnīcas. Varbūt izdosies sadraudzēties ar 

dinozauriem un kāds atļaus pat uzrāpties mugurā, jo apmeklēsim Latvijā vienīgo kustīgo 
dinozauru taku.

25 EUR, 
bērniem 22 EUR

Igaunijas vidiene un 
Vertsjervs (Vircezers)

15. augusts, 
sestdiena

Romantiskā mazpilsēta Vīlande ar tās daudzu gadsimtu vēsturi, bruģētajām vecpilsētas 
ieliņām un skaisto parku. Interesants piedzīvojums būs vizināšanās ar buru laivu pa 
Vertsjervu un ezera zušu zupas baudīšana.

29 EUR,
bērniem 26 EUR 

Hījumā sala. 
Pastaigas, daba 
un piedzīvojumi

15.–16.  
augusts

Dosimies nelielos pārgājienos gar jūras krastu un arī pa iekšzemes ceļiem. Ielūkosimies 
  ‘’sērfotāju paradīzē’’, ļausimies viļņu šļakatām un baskāju ‘’terapijai’’ – iesim pa 

smiltīm un oļiem. Baudīsim Hījumā salas valdzinājumu ar kadiķiem, akmeņiem, aitām, 
jūras ainavām. Raudzīsim senās bākas, ostas un karalaiku liecības… Veselīgi un izzinoši 
pavadīsim 2 aktīvas dienas. 

95 EUR,
bērniem 80 EUR 

Daugavpils vienaldzīgu 
neatstāj nevienu

19. augusts, 
trešdiena

Dienas pirmo trīs stundu laikā izvēles programma pa Daugavpili – Rotko muzejs un 
cietoksnis, tirgus un šmakovkas muzejs. Visiem kopīgas pusdienas Daugavpils restorāna 
10. stāvā. Kopīga ekskursija pa Daugavpili pašu autobusā ar vietējo gidu. Noslēgumā 
pēc izvēles iespēja doties uz skrošu muzeju vai neparasto Daugavpils Baznīcu kalnu.

32 EUR,
bērniem 27 EUR 

Baložu kūdras 
muzejdzelzceļš un 
gardumi dažādām 

gaumēm

22. augusts, 
sestdiena

Neparasts brauciens ar vēsturisko Baložu kūdras bānīti kūdras purvā. Ekskursija “GiLine” 
konfelādes ražotnē. Dodamies uz Ogri, lai uzzinātu, kā top gardie, svaigie “SierŠtelles” sieri.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Daugavas abi krasti
26. augusts, 

trešdiena

Neparastā “Trušu karaliste”, aizraujošais brauciens ar “Balto kazu” pāri Daugavai, senā 
Staburaga vieta – Vīgantes dabas parks, atjaunotā Krustpils pils, pusdienas Koknesē un 
padomju perioda ekspozīcijas apskate Aizkrauklē.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Peipusa krasta sīpolu 
gadatirgus

29. augusts, 
sestdiena

Sīpolu un zivju gadatirgus ir gada gaidītākais notikums pie Peipusa ezera. Un kā tad ar 
Kallastes sarkanajām klintīm? Tās noteikti jāredz, tāpat arī brīnišķīgās klintis Ahjas upes 
ainaviskajā senlejā.

31 EUR, 
bērniem 25 EUR

Amatnieku dienas Traķos
29. augusts, 

sestdiena
Dosimies ceļojumā uz viduslaiku pasauli! Traķos notiks Amatu dienas. Viduslaiku svētkos 
pussalas teritorijā pastāv nebijusi iespēja skatīt vēsturi savām acīm.

32 EUR,
bērniem 26 EUR 

SEPTEMBRIS

Sezonas atklāšanas 
koncerts 

“Lielajā dzintarā”

Septembris
(datumi tiks 

precizēti!)

“Lielais dzintars” ir telpa gara spēkam. Tā ir vieta patiesai skaņradei. “Lielajā dzintarā” ikviens 
piedalās jaunrades priekā.  Koncertzāles īpašais veidols, unikālais iekšējais plānojums 
un izcilā akustika ļauj apgalvot, ka šī Baltijas jūras reģionam nozīmīgā kultūras centra 
apmeklējums katram kļūs par neaizmirstamu notikumu. Saistošs 2 dienu piedāvājums!

85 EUR,
bērniem 75 EUR 

Skaistākie Pērnavas 
līča skati no 

kājāmgājēja skatpunkta

5. septembris, 
sestdiena

Iesim kājām no Pērnavas rietumu pievārtes, vienas dienas laikā aptuveni 20 km 
  garumā ļaujot pēdām izbaudīt gan priežu mežu, gan smilšu pludmali un niedrājus, ar 

acīm baudot skaistākos skatus uz Pērnavas līci no polderiem, zvejnieku laivu piestātnes un 
palutinot vēderus ar kūpinātām zivtiņām.

25 EUR,
bērniem 22 EUR 

Bānīša svētki Alūksnē
5. septembris, 

sestdiena

Gulbenes – Alūksnes bānītis ir pēdējais regulāri kursējošais šaursliežu dzelzceļš visā Baltijā. 
Lai godinātu šo unikālo kultūras un vēstures objektu, tiek svinēti Bānīša svētki.
Pasākuma laikā būs plaša izklaides programma visas dienas garumā – tehnikas un 
meistarības paraugdemonstrējumi, tirgošanās un prezentācijas, dejas un spēles, koncerti un 
atrakcijas, uguns šovi un dažādi uzvedumi. Pa ceļam – kāda jauka, neredzēta privātmuižiņa!

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Likteņdārzs un Daugavas 
labā krasta bagātības 

12. septembris, 
sestdiena

Likteņdārzs– vieta, kur satiekas pagātne, tagadne un nākotne. Viesosimies Lobes upes 
dzirnavās, ieklausīsimies saimnieku stāstos par to vēsturi un mūsdienām. Apmeklēsim Jāņa 
Baltača zivju audzētavu. Izliesim sev sojas vaska sveces ar pļavas augiem un ogām. Pie 
dziednieciskas tējas krūzes degustēsim īpašos pļavas augu sīrupus – eliksīrus. 

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Lietuvas  nezināmā 
pierobeža (turpinājums)

12.–13. 
septembris

Pārgājiens Marsa kanjoniem līdzīgajā dolomīta iežu karjerā. Ielūkosimies bijušās raķešu 
  bāzes – Aukstā kara – muzejā. Sasniedzam Ventes ragu. Lietuvas pilsēta Panemune un 

Karalienes Luīzes tilts. Mājupceļā iepazīsim skaistākas vietas gar Nemunas ieleju.

98 EUR,
bērniem 85 EUR 

Uzlādē enerģiju Ķemeru 
tīrelī un Tukuma pusē

19. 
septembris, 

sestdiena

Lielais Ķemeru tīrelis ir īsta miera oāze. Teiksmaina pastaiga aizvedīs sūnu, purva priedīšu, 
akaču, tumšu ezeriņu un vaivariņu smaržas valstībā. Saules ogu ķirbju zemē “Kliblapsās” 
varēs noskatīt savu ķirbi. Iepazīsimies ar maizes cepšanas tradīcijām 19. gadsimta beigās.

28 EUR,
bērniem 25 EUR 

Lustīgais Baltinavas 
teātris atkal gaida 

savu skatītāju 
no Vidzemes puses!

19. 
septembris, 

sestdiena

Baltinavas pašdarbnieku teātra trupa vienmēr gatava viesmīlīgi uzņemt un pamatīgi 
izsmīdināt savu skatītāju. Aplūkosim Latvijas pusdārgakmeņu kolekciju Litenē, ieturēsim 
gardu maltīti Baltinavas kafejnīcā, kā arī iepazīsimies ar dažiem Latgales neparastiem vides 
objektiem, kas veidoti Latvijas simtgadei par godu un kur viens otrs no tiem ir pat pasaulē 
lielākais un neparastākais.

28 EUR,
bērniem 25 EUR 
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Rankas bagātības – 
muiža, maize, kafija, 

konfektes

26. 
septembris, 

sestdiena

Diez vai Latvijā atradīsies cilvēks, kurš nebūtu dzirdējis nosaukumu “Ķelmēnu maize”! Bet 
varbūt ne visi zina, ka šeit, Rankā, var tikt ne tikai pie savas maizes, bet arī pie kafijas un 
konfektēm. Iepazīsim skaisto Rankas muižas kompleksu, kā arī netālu esošo Velēnas baznīcu.

26 EUR,
bērniem 23 EUR 

Dabas valdzinājums un 
relaksācija 

«Laulasmaa SPA»

26.–27. 
septembris

Hāpsalas pils. Noslēpumainā Pakri pussala. Iespaidīgākie Igaunijas stāvkrasti un bākas. 
Skaistākā Igaunijas kaskāde un Keilas ūdenskritums. Nakšņošana priežu meža ieskautajā 
Laulasmā. Baseini, pirtis, svaigs jūras gaiss – viss neaizmirstamai atpūtai! 

97 EUR, 
bērniem 87 EUR

OKTOBRIS

Koncerts “Gorā”
Oktobris 

(datumi tiks 
precizēti!)

“Gors” ir daudzfunkcionāla koncertzāle ar izcilu akustiku, varenām iespējām un latgalisku 
dvēseli. Vēl arvien kultūras nozares profesionāļu, mūziķu un dažāda veida pasākumu rīkotāju 
vidū tieši Rēzeknē esošā ēka gan pēc akustiskajām, gan tehniskajām iespējām tiek atzīta par 
labāko koncertzāli ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā. Saistošs 2 dienu piedāvājums!

80 EUR,
bērniem 70 EUR 

Mulgimā pierobežas 
zeme Igaunijā

3. oktobris, 
sestdiena

Ekskursija Rūjienā. Karksi-Nuija – viena no skaistākajām pierobežas vietām ar bagātu vēsturi. 
Mulgi zemes garšas.

27 EUR,
bērniem 23 EUR

Pastaiga koku galotnēs
3. oktobris, 
sestdiena

Anīkšču „Piena ceļā” ienirsim galaktikā, apstāsimies pie tās malas un vērosim zvaigznes. 
Paviesosimies Šaursliežu dzelzceļa muzejā un pabaudīsim skatu, kas paveras starp koku 
galotnēm.

30 EUR,
bērniem 26 EUR 

Izbaudot Zemgales garšu
10. oktobris, 

sestdiena

Uzzināsim šitaki sēņu audzēšanas noslēpumus. Viesosimies pie lielākā čili piparu audzētāja 
Latvijā Ronalda Kreiļa Valgundes pagasta „Zvaņos”. Ekskursija Mazmežotnes muižā. 
Noslēgums pie latvju saimnieces Ināras Mālkalnes.

29 EUR, 
bērniem 26 EUR

Igaunija: Sāremā rudens 
valdzinājums
(Mazā grupa)

10.–11. 
oktobris

Sāremā rudenī no cita skatpunkta pārsteigs ar migrējošo putnu un ogu bagātību, jo 
  jaunatklāsim salu, dodoties pārgājienā pa 4,8 km garo šķeldu un dēlīšiem izlikto purva 

taku uz Pikjerves (Pikkjärve) ezeru. Labos laikapstākļos mūs sagaida arī 10 km gara marķēta 
smilšu taka gar pašu jūru vienā no skaistākajām un senākajiem nacionālajiem parkiem – 
Vilsandi. Būs īsa pietura Pangas stāvkrastā un Anglas vējdzirnavu kalnā. Izpētīsim “Sāremā 
Stonhendžu” – unikālu akmeņu veidojumu miniatūrā. 

87 EUR, 
bērniem 75 EUR

Kurzeme rudenī
17. oktobris, 

sestdiena
Greznā Kukšu muiža. Kandavas ozolzīļu kafijas degustācija. No graudaugiem gatavotu 
produktu degustācija Dižstendē.

29 EUR, 
bērniem 27 EUR

Lietuvas garšas
24. oktobris, 

sestdiena

Kas tad ir Lietuvas garša – rudzu maize, ko lietuvieši patērē visvairāk pasaulē, alus, kas jau 
no seniem laikiem ir bijis lietuviešu svētku galdā, vai saldais kārums šakotis? Varbūt tās 
ir pankūkas vai cepelīni? Dodamies Lietuvas garšas meklējumos uz Zarasai un Ignalinu. 
Šikininkas dzirnavās iepazīsimies ar graudu pārstrādes procesu. Uzzināsim, kā top lietuviešu 
alus. Iemācīsimies gatavot šakoti un, protams, mielosimies ar cepelīniem. Baudīsim, 
izzināsim un piedzīvosim!

31 EUR, 
bērniem 26 EUR

Rudens atpūta 
Druskininkos

24.–25. 
oktobris

Dosimies aizraujošā ceļojumā uz Lietuvu. Lai varētu justies kā putna lidojumā un 
 ieraudzītu ainavas daudzveidību, būs jākāpj Birštonas skatu tornī – visaugstākajā 

tornī Lietuvā. Pastaiga Birštonas kūrortpilsētā. Vakarā iespēja doties baudīt ūdenspriekus 
Druskininku ūdens atrakciju parkā. Nonāksim brīnumainā svēto, pūķu, milžu, un citu 
lietuviešu folkloras varoņu pasaulē, ko no koka veidojuši amatnieki. Lietuviešu salduma 
“šakotis” gatavošana un pastaiga “ļeņinekļu “parkā.

88 EUR,
bērniem 80 EUR 

Lindoras tirgum 100 gadi!
28. oktobris, 

trešdiena

Reizi dzīvē tas ir jāpiedzīvo, jāredz un jāapmeklē! Un arī jāiepērkas šajā milzu tirgū, kas katru 
gadu meža vidū vairāku ceļu krustojumā notiek 28. oktobrī, neatkarīgi no nedēļas dienas. 
Šogad tas būs jau 100. reizi! Te sastopami pārdevēji un pircēji no malu malām. Tirgo, muzicē, 
arī pusdieno un nogaršo.

28 EUR,
bērniem 25 EUR 

NOVEMBRIS

Ceļojums garšas 
kārpiņām un 
latviskumam

7. novembris, 
sestdiena

Zelmas maiznīcas saimnieki Ligita un Juris Lastmaņi aizraujoši un interesanti pastāstīs, kā 
no grauda tiekam līdz maizītei. Vēl ciemosimies Andreja Pumpura Lielvārdes muzejā un vīna 
darītava “ Lauskis”.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Silta atpūta Verskā 
7.–8. 

novembris
Akvaparka prieki īstā minerālūdenī. Dažādu veidu džakuzi, straumes, pirtis. Un tas viss 
Krievijas pierobežā.

85 EUR,
bērniem 75 EUR 

Balzams dvēselei valsts 
svētku laikā

14. novembris, 
sestdiena

Ieskatīsimies rūpnīcā, kur top leģendārais “Rīgas Melnais balzams.” Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas apmeklējums.

25 EUR,
bērniem 21 EUR

Pirtis un ūdens prieki 
Tartu

18. novembris,  
trešdiena

SPA centrā jūs gaida dažādi baseini, saunas un burbuļvannas. Ļaujieties zemūdens masāžas 
spēcīgajiem pieskārieniem relaksācijas baseinā. Aizmirstiet par pasaules raizēm un 
veldzējieties atpūtā!

25 EUR,
bērniem 21 EUR 
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Austrumigaunija – 
viena zeme, divas tautas, 

trīs kultūras!
28.–29. 

novembris

Vieta, kur sastopas igauņu zemnieka, vācu muižnieka un krievu vecticībnieka kultūra, 
izveidojot unikālo Peipusa piekrastes kultūru. Šīs tautas sadzīvo tik draudzīgi, ka ir pat 
izveidojusies īpatnēja igauņu-krievu jauktā valoda. Narvas varenais cietoksnis kopā ar 
Ivangorodas cietoksni upes pretējā pusē, Kohtla-Jerves raktuvju parks un Kuramē pareizticīgo 
sieviešu klosteris, tikšanās ar Sīpolu Konstantīnu, viesošanās Vecticībnieku muzejā, 
Peipusa ezera piekraste.

87 EUR,
bērniem 77 EUR 

DECEMBRIS

Ziemassvētku 
ieskandināšana Sēlijā

5. decembris, 
sestdiena

Ziemassvētku radošā darbnīca. Mierīgas sarunas pie kafijas tases “Dūjās“ par to, kā pozitīvi 
nodzīvot mūžu, pirtiņa, lai attīrītos no visa liekā. Ieskats Jēkabpils Ziemassvētku rotā.

31 EUR,
bērniem 27 EUR 

Vecrīgas Ziemassvētku 
tirdziņš un Ogres pilsēta 

Ziemassvētku rotā

5. decembris, 
sestdiena

Dosimies uz Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņu, kurā var noķert īstu svētku sajūtu, kā arī sarūpēt 
dažādus labumus un dāvanas saviem mīļajiem! Ziemassvētku pārsteigumi un svētku gaismas 
virtenes Ogrē.

27 EUR, 
bērniem 24 EUR

Kolkasrags un četras 
jūras adventes laikā

12. decembris, 
sestdiena

Apskatām Jūrmalas jauno laiku iespaidīgās būves. Brokastojam pie “meldru jūras” Bērzciemā, 
staigājam pa “akmeņaino jūru” Kaltenē, Pūrciemā gar Balto kāpu un Ēvažos gar “stāvkrasta” 
jūrmalu. Zivju degustācija pie Kolkas. Kolkas rags ar Mazjūru un Dižjūru, Kolkas bāku 
sistēma senatnē un tagad. Pēcpusdienā – Dundagas pils ar Zaļo jumpravu un pils pagalmā 
noslēptajiem dārgumiem.

33 EUR, 
bērniem 27 EUR

Pēc Ziemassvētku 
sajūtām

12. decembris, 
sestdiena

 Piparkūku smarža Ķeipenē. Radošais centrs “Mazā kāpa”. Radoša darbošanās saldumu 
  darbnīcā Skrīveros.

27 EUR,
bērniem 24 EUR 

Pēc  Ziemassvētku 
noskaņām uz Tartu...

19. decembris, 
sestdiena

Ik gadu Tartu kļūst par Igaunijas Ziemassvētku pilsētu, jo tur iespējams baudīt 
   visplašāko svētkiem veltīto kultūras un aktivitāšu programmu. Apmeklēsim igauņu 

lepnuma objektu – Nacionālo muzeju, ko dēvē par lielāko muzeju Ziemeļeiropā. 

26 EUR,
bērniem 23 EUR 

Tallina 
Ziemassvētku rotā

19.–20. 
decembris

Tallinas jaunums – PROTO izgudrojumu fabrika. Ziemassvētku smaržu un svētku 
  gaisotne Tallinas pilsētā.

98 EUR,
bērniem 90 EUR 

Jaungada svinības Viļņā!
31. decembris– 

1. janvāris

Visapkārt jūtamā rosība, dekorācijas un mūzika papildina svētku noskaņu. Meklējot jaunas 
sajūtas, vērts paraudzīties, ko piedāvā tuvākie kaimiņi. Arī tepat – tuvajās ārzemēs – 
iespējams izbaudīt skaistu svētku laiku un svinības. Lūkosim, ko būs sarūpējusi Viļņa.

99 EUR,
bērniem 88 EUR
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ATZĪMĒ SAVU CEĻOJUMU!


