
 

 

 

 

 

 

 Izbaudi Zemgales garšu 
Sestdiena, 10.10.2020. 

 Cena 29 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 26 EUR 
Grupas vadītāja Inga Zariņa 

Izbraukšana pl. 6.45 no Smiltenes, 7.15 no Valmieras, 7.45 no Cēsīm 
 

Aicinām izbaudīt ceļojumu Zemgales pusē, kur atklāsim dažādas neparastas garšas un uzzināsim 
daudz vairāk, kā uzlabot savu imunitāti drēgnajā rudens laikā. Viesosimies pie lielākā čili piparu 
audzētāja Latvijā Ronalda Kreiļa Valgundes pagasta „Zvaņos”. Uzzināsim šitaki sēņu audzēšanas 
noslēpumus un baudīsim krāsu, smaržu un garšu nianses Platonē pie Indras un Līgas Prieciņām. 
Gleznainajā Lielupes ielejā viesosimies vienā no sakārtotākajām muižām Latvijā - Mazmežotnē. 

 

Mazmežotnes muiža 
Mazmežotnes muiža ir neparasta un gleznaina vieta Lielupes senlejas 
krastā, nelielā pakalnā. Turpat kaimiņos atrodas gan lielā Mežotnes pils, gan 
slavenā Rundāle. Kā nu tādā sabiedrībā var necensties būt skaists un 
pamanāms? Tā nu Bavārijas greznajiem namiem nedaudz līdzīgā 
Mazmežotne pārsteidz ar greznu interjeru, neparastu vēsturi. 

Šitaki sēņu audzētava “Trubenieki” 
Z.s. „Trubenieki” ir lielākie šitaki sēņu audzētāji Latvijā, kas piedāvā 
interesentiem apskatīt saimniecību, smelties sēņu audzēšanas noslēpumus, 
degustēt svaigas šitaki sēnes un baudīt lielisku sēņu zupu. Saimniecība visu 
gadu audzē augstākās kvalitātes sēnes, ko piegādā prestižiem Latvijas 
restorāniem un veikaliem. 

 

Līgas un Indras Prieciņu z/s “Dārziņi 2” 
Sajust krāsu un smaržu nianses, dosimies uz zemnieku saimniecību 
"Dārziņi-2" Platones pagastā, kur saimniece Indra Prieciņa nodarbojas ar 
ārstniecības augu, garšaugu un puķu audzēšanu, rokdarbiem un lauku 
tūrismu. Daudzus no šiem augiem var izmantot arī pirts procedūrās. 
Indras meita Līga, kas studējusi ķīmiju un pārtikas zinātni, gatavo 
dažādas lietas pirtij – ziepes un skrubjus, arī hidrolātus. Z/s „Dārziņi-2” 
jau gandrīz 20 gadus nodarbojas ar lauka griezto ziedu audzēšanu un 
žāvēšanu floristikas vajadzībām. Ekskursantiem tiks piedāvāta iespēja 
gatavot maskas pēc izvēles (sejai, rokām vai pēdām). Nogaršosim arī 
mums īpaši gatavotu tēju. 

Ciemošanās pie Rolanda Kreiļa “Zvaņos” 
 

Saimniecībā čili tiek audzēts neapkurināmās siltumnīcās 750 
kvadrātmetros. Izmēģinājuši aptuveni 200 čili šķirņu audzēšanu. No 
iegūtajiem pipariem tiek gatavaotas dažādas mērces, pastas un 
marinādes, ko daudzi jau pazīst pēc zīmola Burka & Ledus. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 20.30 , Valmierā ap pl. 21.00 , Smiltenē 21.30 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 29 EUR, bērniem 26 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/ceļojuma pilnas 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 personām 

 

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 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda. 

Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēts 10 eiro. 

Atsakoties pēc 25. septembra, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda.  

Iem  aksāto var pārad  resēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

 

 

 

piesakoties līdz  
25.09.2020. 

(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: 
 

• Mazmežotnes muiža – 5 EUR 

• Šitaki sēņu audzētava – 6 EUR 

• Z/S “Dārziņi 2” – 3.5 EUR 

• Čili saimniecība “Zvaņi” – 2 EUR 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

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

