
 

 

 

 

 

 

Jūras muzejs un delfīnu šovs 
Sestdiena, 18.04.2020. 

  Cena 32 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 27 EUR 
Grupas vadītāja: Sarmīte Eglīte 

Izbraukšana pl. 4.50  no Smiltenes, 5.20 no Valmieras, 6.00 no Cēsīm 
 

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. 

  

 Jūras muzejs 
 

Apmeklētāji varēs aplūkot 24 atjaunotus akvārijus, kā arī pastaigāties pa 25 

metrus garo caurspīdīgo tuneli un ērti pavērot lielākā akvārija iemītniekus. 

Muzejā būs aplūkojami aptuveni 100 siltūdens un 60 aukstūdens zivju sugu 

pārstāvjus. Akvārijos redzami Lietuvas upju un ezeru, Baltijas un Ziemeļu 

jūras iemītnieki, kā arī tropu dzīvnieki. 

Delfīnu šovs 
Delfīnu šovs apmeklētājus iepriecinās ar lieliski sagatavotiem 
priekšnesumiem, kurus izpilda kopā ar saviem treneriem! Pozitīvas emocijas 
gūs gan bērni, gan pieaugušie! 
Šova ilgums 40 min. 
 

Iepirkšanās Akropolis lielveikalā Klaipēdā 
Iepriecināsim sevi un savus tuviniekus ar kādu gardumu no Lietuvas! 

 
Atgriešanās Cēsīs ap. pl. 23:30, Valmierā pl. 24:00, Smiltenē pl. 00:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 32 EUR/ Bērniem 27 EUR    

Papildus vieta autobusā 10 EUR. 

 
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Jūras muzejs –  6 EUR pieaugušajiem/ 3 EUR , 
senioriem un bērniem 

• Delfīnu šovs –  6 EUR pieaugušajiem/ 3 EUR , 
senioriem un bērniem 

• Prāmja biļetes – 1 EUR 

 (Uzmanību biļešu cenas sezonas laikā var mainīties)  
Biļetei ar atlaidi lūdzams ņemt līdzi apliecības     

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

 



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 autobusā. 

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.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 summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas 
doties minētājā ceļojumā 

 

 

piesakoties līdz  
{3.04.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

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

