2020

Vidzemes Tūrisma un transporta kompānija “BALT-GO”
Autobusu izīrēšana • Ceļojumu organizēšana • Gidu pakalpojumi
Ekskursiju organizēšana kolektīviem • Čarterlidojumu organizēšana siltai atpūtai

DAUDZDIENU EKSKURSIJAS 2020. gadā
Ekskursijas no Vidzemes – Valmieras, Smiltenes, Cēsīm un citurienes.
•
•
•
•
•
•
•

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.

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.
Ekskursijā par papildu maksu iespējams
izvelēties gan vienvietīgu numuru viesnīcā, gan
papildvietu autobusā.
Brauciena cenas norādītas bez ieejas biļetēm.

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

Ceļojuma datums

Brauciena nosaukums, apraksts un cena

Gids

Februāris
14.–15.02.
115 EUR
(bērniem 100 EUR)

Pasaules mīlētāju dienas svinības Bjalistokā jeb Polijas Versaļā.
Pavadiet romantiskas brīvdienas Polijā! Aizved savu mīļoto atpūtā. Iepirkšanās Bjalistokas lielveikalā Auchan un
tirgū, kā arī akvaparka izklaides 4* viesnīcā. Vakariņas, brokastis un akvaparks iekļauts cenā!

Žanna

20.–24. 02.
295 EUR
(bērniem 290 EUR)
+ aviobiļete
JAUNUMS!

Madride un Toledo. Spānija. Ceļo kopā ar Līgu.
Iepazīstam Madrides galvaspilsētu un vēsturisko Toledo. Te jūtama gan Eiropa, gan Āfrika. Neparasti,
bet mēģinām sajust. Ceļojumā dodamies ar nelielu bagāžu, izmantojam vietējo sabiedrisko transportu un daudz
staigājam, izbaudot seno vecpilsētu ielu labirintus. Atpūšamies, apēdot kādu tapu, pagaršojam vino tinto.
Tveram Andalūzijas sajūtas. MAZA GRUPA! Daudz jāstaigā!

Līga

Marts
5.–8.03.
260 EUR
(bērniem 240 EUR)

Kaļiņingrada.
Kaļiņingrada (Kēnigsberga) – senā prūšu galvaspilsēta ar kultūras, izglītības, filozofiskās un protestantiskās domas
virzītājiem Eiropā. Baltijas jūras svaigā pavasara elpa un dabas mošanās Kuršu kāpā. Pasaulē lielākās dzintara
atradnes. Izcili meistardarbi un greznumlietas no dzintara. Tā pielietojums mūsdienās – no rotaslietām līdz
kosmētikai un sadzīves, arī rituālu priekšmetiem. Senatnes liecības un mūsdienas Kaļiņingradas apgabala pilsētu
arhitektūra. Cietokšņi, pilis, stilizēti omulīgi alus krodziņi un garšīga vietējā virtuve. Baudām!
1

Edvīns

14.–17.03.
225 EUR
(bērniem 200 EUR)
JAUNUMS!

Polijas brīvdienu piedzīvojums ar ieskatīšanos Slovākijā.
Izzinoša un aizraujoša ekskursija uz pavisam netālo Poliju, kas nebeidz pārsteigt un sajūsmināt gan mammas,
gan bērnus! Iepazīsimies ar Polijas vēsturi karaliskajā Krakovā, mēģināsim iejusties seno sāls ieguvēju tēlā
UNESCO kultūras mantojuma objektā – Veļičkas sāls raktuvēs. Uz mazu brīdi ielūkosimies kaimiņzemē Slovākijā –
aplūkosim skaistās Bieļanskas alas un palūkosimies uz Tatru kalnu virsotnēm no Bahledkas skatu torņa. Četras
dienas, bet emociju un prieka pietiks visam pavasarim!

Žanna

20.–23.03.
550 EUR
(bērniem 530 EUR)

Roma un Vatikāns. Ceļo kopā ar Līgu.
Visi ceļi ved uz Romu! No antīkiem laikiem līdz mūsdienām. Iepazīstam Spāņu kāpnes, Trevi strūklaku,
Kolizeju un Forumu. Navona laukums un Vatikāna muzeji, Pētera bazilika. Esot nelielā grupā, būsim gana lustīgi un
kustīgi, lai skatītu to, kas interesē un ko Romā jāredz. MAZA GRUPA! Daudz jāstaigā!

Līga

20.–27.03.

Uzlabo veselību Baltkrievijā – sanatorija “Narochanskij bereg”.
Mežu un svaiga gaisa ieskautā ciematā Naročā skaista ezera krastā atrodas 2015. gadā renovēta sanatorija
“Narochanskij bereg”, kurā ir viss kvalitatīvai atpūtai un ārstnieciskajām procedūrām. Tās tiks piemeklētas atbilstoši
katra veselības problēmām. Cenā jau iekļautas dažādas procedūras katru dienu, bet, ja vēlēsieties, būs iespējams
pieteikties arī papildu procedūrām. Pēc nedēļas atgriezīsieties mājās ar jauniem spēkiem un enerģiju!

Bez
grupas
vadītāja

«Lieliskais gadsimts» Stambulā tulpju ziedēšanas laikā ar pavārmākslas meistarklasi!
Ziedi un ieskatīšanās turku virtuves noslēpumos. Dosimies uz tulpju dzimteni to ziedēšanas laikā.
Stambula – tulpju galvaspilsēta! Baudīsim ziedus un gardas maltītes. Mācīsimies paši gatavot kādu turku ēdienu –
būs iespēja saimniekot īstā turku virtuvē. Brauciens gardēžiem dažādās nozīmēs – ēdiens, skaisti ziedi, kultūras
un vēstures bagātības. Gulhanes tulpju parks. Sofijas katedrāle. Grand Bazar apmeklējums, garšvielu tirgus.
Ieskatīsimies «Lieliskā gadsimta» noslēpumos. Suleimana un Hirremas kapenes un mošejas.
Dosimies arī uz vietējo iecienīto piektdienas tirgu. Šai braucienā vienā dienā iespēja būt gan Eiropā, gan Āzijā,
atliks vien šķērsot Bosfora jūras šaurumu. Skatīsim sultāna vasaras rezidenci – Bejlerbeji pili, Stambulas simbolu –
Jaunavas torni. Brīvs laiks arī pašiem Stambulas baudīšanai. Tāpat staigāsim, sajutīsim un daudz ko baudīsim kopā
ar Stambulā dzīvojošu latvieti Skaidrīti. Uzzināsim un redzēsim, ko tūristiem parasti nerāda.
Ekskluzīvs brauciens mazā kompānijā. Grupā tikai 14 ceļotāji.

Skaidrīte

327 EUR
(bērniem 327 EUR)

25.–29.03.
un
1.–5.04.
555 EUR
(bērniem 555 EUR)

Aprīlis
Baltkrievija bez vīzas Lieldienu laikā.
Grodņas apkārtne. Grodņas apskates laikā iepazīsim pilsētu Nemunas krastā. Dosimies uz tūrisma kompleksu
“Korobčici”, kur iepazīsimies ar tautas tradīcijām, sadzīvi, tradicionālo arhitektūru. Izbaudīsim baltkrievu laipnību,
apmeklējot vietējo tirgu “Južnij”, kur iespējams iegādāties kvalitatīvus apavus un apģērbus. Apmeklēsim piena
kombinātu ”Piena pasaule”.

Agra

Sanktpēterburga.
Tā ir skaista un apbrīnas vērta visos gadalaikos. Taču īpašs šarms un burvība tai piemīt pavasarī, kad mostas daba
un gaisā jaušama aizejošās ziemas elpa, mājās atgriežas gājputni. Patiesi karaliska un majestātiska pilsēta, kuras
vēsture joprojām ir noslēpumu apvīta un izziņas vērta. Ņevas krastmalas pilis, Petropavlovskas cietoksnis, Marsa
laukums, Vasilija salas kolonnas, Pētera I nams. Krievu mākslas muzejs. Katedrāle “Spas na krovi”, Krievu degvīna
muzejs, Jusupova pils, Ermitāža, “Grand maket”.

Žanna

13.–19.04.
un
papildgrupa
30.03.–5.04.
850 EUR
(bērniem 830 EUR)
Brauciens nelielā 17 cilvēku
kompānijā
JAUNUMS!

Itālijas papēdis. Roma un Neapole. Vezuvs un Pompeji. Sorento un Amalfi krasts. Kapri.
Itālijas dvēsele ieraugāma Dienviditālijā. Apūlija un Adrijas jūra. Citronu dārzi, neparasti skaistie jūras
krasti. Itāliskais šarms un dienvidnieciskais dzīves vieglums. Limončello. Uzzināsim, kāds sakars ar Ziemassvētku
vecīti ir Bari pilsētai, apciemosim alu pilsētu Matēru, brīnīsimies par jokaino Alberobello pilsētiņu, baudīsim
slaveno Altamuras maizi un itāļu vīnu. Iebridīsim trīs jūrās. Baudīsim visgaršīgāko kafiju Leccese ar mandeļu pienu.
Sasniegsim tālāko Itālijas dienvidu punktu. Staigāsim gan pa Salento, gan citām pussalām. Skatīsim baroka
pērles. Brauksim pāri lielākajiem Itālijas kalniem – Apenīniem. Un kur tad vēl Vezuvs un Pompeja! Izbrauksim
“1000 līkumu ceļu”. Neapole – picas dzimtene. Te mājojot itāļu dvēsele. Kapri sala, kas ir tūristu un skatu kartīšu
visiecienītākais Itālijas reģions. Jābauda katrs mirklis. Ekskursijas sākums un nobeigums majestātiskajā Romā, kur
joprojām skatāms gan Kolizejs, gan senais Forums, Panteons un vēsture mijas ar tagadni uz katra soļa.

Līga

15.–30.04.

ASV. Atklāj Lielo kanjonu un Niagāru kopā ar “Balt-Go”!
Četri neaizmirstami saulrieti un saullēkti pasaules dabas brīnumā – Lielajā Kanjonā pavasarī! Nakšņošana
kanjona malā. Nesteidzīgi pārgājieni pa takām ar augstuma starpību 2000 metri. Veloekspedīcija (15 km) gar Lielā
Kanjona malu. Vairāki tūkstoši kilometru Arizonas tuksnesī ar minibusu: Kingmena, Viljamsa, 66. šoseja, Džošua
koki, Hūvera dambis, Kolorado upe tuvplānā. Losandželosa un Klusā okeāna piekraste, ekskursijas uz Holivudu,
zvaigžņu aleju, Universal... Arī Ņujorka un Niagāras ūdenskritums.

Edvīns

Portugāles pārgājiens gar Atlantijas okeānu.
Pārgājiens “Fisherman’s trail” Portugālē gar Atlantijas okeāna krastu. Arī atpūta kūrortpilsētās Sagres un
Lagušā. Burvīgā Lisabona. Iesim no Porto Covo uz Portugāles zemes galu un nulles punktu – Sv. Vincenta
zemes ragu. Neparastais reljefs un dabas skaistums. Jūras veltes un garšīgie portugāļu ēdieni. Portvīns,
korķozolu audzes un neparastas stārķu ligzdas. Baudām pavasara ziedus, smilšainās pludmales, klinšainos krastus,
okeāna vēju un sauli siltajā Portugālē.

Līga

10.–12.04.
160 EUR
(bērniem 140 EUR)

10.–13.04.
255 EUR
(bērniem 205 EUR)

2450 EUR
(bērniem 2450 EUR)
JAUNUMS!
25.04.–3.05.
673 EUR
(bērniem 673 EUR)
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Maijs
30.04.–4.05.
290 EUR
(bērniem 250 EUR)
JAUNUMS!
30.04.–4.05.
297 EUR
(bērniem 275 EUR)
Mazā 16 cilvēku kompānijā
JAUNUMS!
7.–10.05.
260 EUR
(bērniem 240 EUR)
7.–10.05.
235 EUR
(bērniem 225 EUR)
16.–23.05.
586 EUR
(bērniem 586 EUR)
JAUNUMS!
22.–27.05.
365 EUR
(bērniem 345 EUR)

Maskava.
Maskava ir viena no nozīmīgākajām pilsētām pasaulē politikas, rūpniecības un kultūras jomā. Pilsēta, kas
piedzīvojusi varas un personību maiņas, lielākā Krievijas Federācijas pilsēta un tās galvaspilsēta. Pat ar gadu
būs par maz, lai iepazītu šo pilsētu. Bet pasaulē slavenas apskates vietas kaut reizi dzīvē noteikti jāredz katram.
Mūsdienu steiga, dinamisms un... padomiska nostalģija.

Žanna

Zviedrija. Svēlandes zeme no Stokholmas līdz Upsālai pavasarī.
Skaista jebkurā gadalaikā. Tajā jūs nekad neesat tālu no ūdens. Salas un klintis visapkārt, šeit var redzēt valdzinošu
kultūras un dabas apvienojumu. Austrumu Svēlandes lepnums ir zaļās salas un mirdzošie līči, staltās pilis un mazās
pilsētiņas. Nedaudz aplūkosim reģiona provinces – Uplandi, Sēdermanlandi un Vestmanlandi. Idilliskā mazpilsēta
Nortelje, Zviedrijas otrā vecākā pilsēta Sigtūna. Upsāla – universitātes un Zentas Mauriņas pilsēta. Ēnšēpinga –
redīsu pilsēta. Vesterosa, Strengnēsa – karalistes atslēgu sargātāja. Stokholma – Ziemeļu Venēcija.

Dace

Kaļiņingrada.
Pagājušā gadsimta otrajā pusē Kaļiņingrada tika pārvērsta par vienu no vismilitarizētākajiem reģioniem pasaulē,
līdz pat 1991. gadam tā bija slēgta ārzemniekiem. Došanās uz Kaļiņingradu (līdz 1945. gadam Kēnigsbergu vai
latviski – Karalaučiem) ir kā ceļojums laika mašīnā: vienkopus vēstures liecības no prūšu, vācu, padomju laikiem
līdz pat mūsdienām!

Edvīns

Ziemeļpolijas piedzīvojums.
Tā būs citāda Ziemeļpolija. Viesosimies pilsētās, kurās dzīvojis un strādājis Koperniks, – viduslaiku Toruņā, pēc
kara atdzimušajā Gdaņskā, aizbrauksim ar kuģīti uz Vesterplati. Klausīsimies bruņinieku stāstus Malborkas pilī,
svinēsim jautrās kāzas Olštinā.

Žanna

Sagaidi vasaru Ziemeļkiprā. Atpūta Vidusjūras salā.
Vidusjūras salu vidū, Kipra ir vien no lielākajām. Salas dienvidu daļa jau izsenis ir populārs galamērķis
saules, pludmales un gardās grieķu virtuves cienītājiem. Ziemeļkipra tūristiem ir mazāk zināms galamērķis, bet
tieši tas ir ziemeļu puses šarms. Neskarta daba, mazi ciematiņi, vēsture, skaistas, tukšas smilšu pludmales. Tūrisms
tur tikai tagad sākas...

Līga

Austrija, Vīne, Zalcburga un Alpu burvība, baudot narcišu svētkus kalnos.
Austrija ar karalisko un mūzikas skaņu pārņemto Vīni. Zalckamergūta, kur, gleznaino Alpu kalnu ieskauti, cits
citam blakus atrodas Mēness ezers, kura krastos staigājuši filmas “Mūzikas skaņas” varoņi, lielākais Zalckamergūtas
ezers – Aterezers – un gleznainais Volfganga ezers. Viesosimies kalnu narcišu svētkos. Skatīsim ziedu skulptūru
parādi. Katrā skulptūrā izmantots tūkstošiem narcišu ziedu. Skulptūras redzēsim gan pilsētā, gan laivās peldam pa
kalnu ezeru. Braucam, redzam, sajūtam un vēl, un vēl…

Agra

Jūnijs
2.–4.06.
159 EUR (bērniem
149 EUR)
4.–11.06.
750 EUR
(bērniem 730 EUR)
Maza grupa (līdz 15 cilv.)
JAUNUMS!
14.–19.06.
365 EUR
(bērniem 345 EUR)
Mazā 17 cilvēku kompānijā
JAUNUMS!
18.–21.06.
210 EUR
(bērniem 180 EUR)
19.–24.06.
1088 EUR
(bērniem 1088 EUR)

Gotlande kuģa kruīzā uz Visbiju.
Gan kājām brīvs laiks pilsētā, gan velobraucieni. Senā, skaistā, romantiskā Visbija. Viduslaiku sajūtas, seni
dievnami, mājīgi un krāsaini namiņi, romantiskas rožu dobes.

Indra

Gruzija. Melnā jūra. Svanetija. Kalni, jūra, alas.
No Melnās jūras līdz Kaukāza ledājiem Svanetijā. Svanetijas noslēpumi un bagātības. Vieglas pastaigas pa
kalnu takām. Dabisko minerālūdeņu dzeršana no kalnu avota. Atpūta pie Melnās jūras magnētiskajās smiltīs un
Batumi pilsētā. Kontrastainā Kutaisi. Prometeja alas un kalns, Klosteru miers un klusums un sniegotās virsotnes.
Varbūt izdodas ieraudzīt mūku, kas dzīvo uz akmens stabam līdzīgas klints. Baudīsim gruzīnu ēdienus un
dzērienus. Vīni un čača. Svanu sāls. Hačapuri un vēl, un vēl... Arī dziesmas un dejas. Kaukāza kolorīts no senatnes
līdz mūsdienām!

Līga

Somija, Karēlija, Polārais loks un Ziemassvētku vecītis balto nakšu izgaismojumā.
Dodamies uz Santa Klausa dzimteni Rovaniemi, lai noskaidrotu, ko dara Santa Klauss vasarā!
Pa ceļam: iepazīsim somu zemnieka saimniecību, kurā ikdienas darbus vada un organizē latviešu puisis;
redzēsim Helsinkus un Oulu – ziemeļu Somijas kultūras galvaspilsētu, ko 1605. gadā dibināja karalis Kārlis IX;
būs tikšanās ar polārlāčiem un citiem savvaļas dzīvniekiem Arktiskajā zooloģiskajā dārzā Ranuā; šķērsosim Polāro
loku un saņemsim par to sertifikātu; vērosim vienreizējo ziemeļu dabu – ezerus, tundru, ziemeļbriežus...

Dina

Baltkrievija bez vīzas saulgriežu laikā.
Grodņas pilsēta un apkārtne. Lidas pilsētas ekskursijā apskatīsim senās pilsētas nozīmīgākās kultūrvēsturiskās
vietas, 14. gs. Gedimina celto pili, dievnamus, vides objektus. Lidas priekšpilsētā Berezovkā jau vairāk nekā
120 gadus pastāv un strādā Baltkrievijas lielākā un senākā stikla rūpnīca “Neman”. Tikai Brestā jums būs iespēja
uzmērīt “laimes zābaku” un ik dienu saulrietā novērot Pētera I laika retro lukturu iedegšanas ceremoniju.

Agra

Neparastā zeme Islande.
Zemes sirdspuksti, vulkānu dārdi, pazemes sarunas ar debesīm, geizeru strūklojumi un dubļu avoti, ledus
klāni un klinšu kailās muguras, fjordi un geizeri – tik izsmalcināts skaistums sastopams Islandē. Reikjavīka, Zelta
aplis, Geizers, pelde Zilajā lagūnā, pārgājiens Landmannalaugar, ūdenskritumi un pastaiga gar Skaftafell ledāju.

Inese
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25.06.–4.07.
550 EUR
(bērniem 470 EUR)
27.06.–04.07.
736 EUR
(bērniem 715 EUR)

Piedzīvojumi 5 Alpu valstīs.
Šveice, Vācija, Lihtenšteina, Austrija un Francija. Arī Eslingena un latviešu likteņi pasaules ceļos, Zentas Mauriņas
pēdas Eiropā, Franču vīns un vācu alus. Romantika un ziedi Mainavas salā. Pundurvalsts Lihtenšteina, pilis, kalni
un daudz piedzīvojumu. Trīs dienas – relaksējošas pastaigas Alpu kalnos.

Agra

Krāšņie Dolomītu Alpi kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem!
Iespēja pārgājienos izbaudīt krāsainākos un majestātiskākos no Alpu kalniem – Dolomītus. Itālijas
Dienvidtiroles un Trentino provincēs vēsture savijusi divu tautu – itāļu un austriešu – tradīcijas un kultūru.
Tur būs dzirdamas abas valodas, blakus būs gan itāļu, gan austriešu krodziņi, varēs nobaudīt gan lazanju,
gan strūdeli, alu un vīnu, skanēs gan jodelēšana, gan itāļu Felicita. Kalnu ainavas, ziedošas pļavas ar Alpu govīm
un murkšķu svilpšanu. Tiekamies kalnu takās, jo skaistāki par kalniem var būt tikai kalni!

Indra

Jūlijs
8.–11.07.
550 EUR
+ aviobiļete no 150 EUR
JAUNUMS!

Andrē Rjē (André Rieu) brīvdabas koncerts Māstrihtā.
Baudiet unikālo Andrē Rjē orķestra izrādi un solistu uzstāšanos, neatvairāmo valsi, klasisko mūziku,
operetes un mūziklus vasaras vakarā romantiskajā laukumā Vrijhof Māstrihtā!
VIP ceļojumu paketē iekļauta koncerta biļete, viesnīca un transfērs uz koncertu.

Inese

Čehija – Morāvija un Bohēmija.
Izcils ceļojums dabas mīļotājiem! Dabas parks Moravsky Kras, kas ir lielākais karsta reģions Čehijā. Apskatīsim
138 m dziļo Macohas aizu un Punkavas alu labirintus – šīs alas uzskata par skaistākajām Morāvijas karsta alām.
Brno pilsētas izpēte. Korkonešas nacionālais parks ar augstāko Čehijas virsotni Sņežku. Šie dabas brīnumi nebeidz
sajūsmināt gan lielus, gan mazus.

Žanna

Šveices un Ziemeļitālijas Alpi.
Pastaigas un pārgājieni Šveices un Ziemeļitālijas Alpos. Kalnu ezeri un sniegotās virsotnes.
Baudām, ejam, skatām. Esam Alpos Šveicē, Itālijā un Austrijā. Redzēsim slaveno Tiroli un apciemosim
“Swarovski” kristālu muzeju. Atpūta un kalnu pastaigas Itālijas kalnu kūrortā. Lugano un Raiņa Kastanjola. Lugano
ezers, San Salvadora un Brē kalni Šveicē. Gleznainais Alpu virsotņu ieskautais Komo ezers ir trešais lielākais Itālijā.
Tā tirkīzzilajos ūdeņos atspoguļojas kalnu sniegotās virsotnes. Skaistas villas, brīnišķīgi dabasskati un saules rotaļas
ezera ūdeņos. Belladžo – iespējams, jaukākā no pilsētiņām, kas atrodas Komo ezera krastā. Šauras viduslaiku
ieliņas, skaļi un atraktīvi suvenīru tirgotāji, senlaicīgas ēkas. Iepazīšanās ar vienu no senākajiem un slavenākajiem
Šveices kalnu kūrortiem – Sanktmoricu. Pārgājiens Šveices Alpos Bernini kalnu pārejas rajonā. Brauciens ar Alpu
“Sarkano ekspresi”. Pārgājiens apkārt ezeriem kalnu ieskāvumā. Ceļš cauri Šveicei un Alpu šķērsošana.

Līga

Kalnu SPA atpūta, termālie baseini un pastaigas Alpos un pie Vidusjūras.
Dodamies uz Alpiem un katru dienu peldamies! Staigāsim pa kalnu takām, baudīsim termālos
ūdeņus un jutīsimies kā Alpu SPA. Gandrīz nedēļu dzīvosim imperatoru iecienītajā Bādgašteinā.
Tur ir gan varens ūdenskritums, gan grandiozas ainavas. Brauksim pāri Alpiem pa bezgala skaisto Grosgloknera
augstkalnu ceļu. Franča Jozefa ledājs, murkšķi un Austrijas augstākā Alpu virsotne. Dosimies vēl tālāk skaistos Alpu
serpentīnceļos. Itālijā atpūtīsimies un peldēsim Vidusjūras ūdeņos. Pa ceļam arī kāds “šopings” Itālijas lielveikalā.
Vienpadsmit dienu ceļojumā raudzīsimies uz kalnu virsotnēm, iesim pārgājienos, peldēsimies, atpūtīsimies,
aizmirsīsim par ikdienu un uzlādēsim savus enerģijas “akumulatoriņus”.

Agra

365 EUR
(bērniem 350 EUR)
JAUNUMS!

Citāda Austrumprūsija. Lietuva–Krievija–Polija.
Mums būs izdevība doties pa 98 km garo Kuršu nēriju jeb Kuršu kāpu. Baudīsim Baltijas jūru Zeļenogradskā, jau
Kaļiņingradas apgabalā, pilsētiņā, kurā mīļākais dzīvnieks ir kaķis. Jantarnajā būs iespēja lasīt dzintaru, apskatīsim
Kaļiņingradu, izbrauksim ar kuģīti. Dosimies uz Polijas skaistajām pilsētām Elblongu (Elbląg) un Gdaņsku.
Kā odziņa svētku tortei – Malborkas pils! Mājupceļā apskatīsim Hiltera bunkurus Kentšinas (Kętrzyn) pilsētiņā.

Dace

23.–26. 07.
255 EUR,
bērniem 240 EUR

Pēterburga bez vīzas! Ienirsim vasaras vidū „ziemeļu Venēcijas” parkos un kanālos. Apmeklēsim impēriskās
vēsturiskās celtnes granītā kaltās Ņevas upes krastos. Pēterhofas strūklaku zeltītie tēli, spožie tirgotavu skatlogi
un diennakts grāmatu veikali... Iespaidu kokteilis metropolē, kas dzimusi Pētera I laikā!

Žanna

Slovēnijas smaragdzaļā un brīnumainā daudzveidība.
Slovēnijas nelielā teritorija var lepoties ar apskaužamu dabas un kultūras pieminekļu daudzveidību. Te vienuviet
var kāpt kalnos, maldīties zaļu mežu biezoknī, lūkoties smaragda krāsas ezeru dzelmē, veldzēties pasakaini skaisto
ūdenskritumu tuvumā, gulēt Adrijas jūras piekrastes baltajās smiltīs. Katrs var atrast sev tīkamu nodarbi – meklēt
princesi viduslaiku pilīs, romantisko viduslaiku pilsētiņu labirintos kaulēties ar ielu tirgotājiem vai ar baudu ieturēt
maltīti īstā slovēņu restorānā.

Žanna

Bulgārijas kūrorts Albena – īpaši labiekārtots komfortablai atpūtai.
Albenā ir brīnišķīga smilšu pludmale ar lēzenu ieeju jūrā. Katrai viesnīcai ir sava pludmales zona ar
bezmaksas sauļošanās krēsliem. Albena ir ļoti zaļa – ar parkiem un dārziem, kas piemēroti vakara pastaigām.
Centrā ir dažādi suvenīru veikaliņi. Tiem, kas grib uzlabot veselību, pieejams medicīnas centrs ar dažādām
ārstnieciskajām procedūrām par ļoti labām cenām. Viesnīcas atrodas divos līmeņos – viens ir jūras līmenī un otrs
kalnā – ļoti zaļā parka zonā, no kurienes uz pludmali iet elevators gluži kā lielveikalā. Ļoti ērti un vienkārši arī
vecākiem cilvēkiem. Pasakaina vieta labai atpūtai!

Dace

14.–19.07.
340 EUR
(bērniem 330 EUR)

15.–24.07.
585 EUR
(bērniem 535 EUR)

16.–27.07.
550 EUR
(bērniem 520 EUR)

21.–26.07.

30.07.–8.08.
555 EUR
(bērniem 535 EUR)

31.07.–7.08.
498 EUR
(bērniem 498 EUR)
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Augusts
2.–9.08.
786 EUR
(bērniem 786 EUR)
JAUNUMS!

7.–14.08.
435 EUR
(bērniem 400 EUR)
JAUNUMS!

17.–22.08.
445 EUR,
bērniem 415 EUR

Slovēnijas Alpu pārgājiens.
Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! Iespēja pārgājienos iepazīt Triglava nacionālo parku. Tā ir viena no
vietām, kur apkārtējā skaistuma dēļ nav iespējams ticēt tam, ko patiesībā redzi. Īstena paradīze!
Kalni, meži, upju kanjoni un ūdenskritumi, pasakainais Bohinjas ezers un skaistā Bledas pilsēta. Savvaļā
ziedošas Alpu vijolītes! Baudīsim arī gardās slovēņu kūkas un vīnu un saulrietā peldēsimies ezerā!

Indra

Ziemeļpolijas un Vācijas skaistākie dārzi.
Šoreiz uz Vāciju braucam caur Ziemeļpoliju, iepazīstamies ar tās dārziem, kultūru, vēsturiskajām vietām – Hitlera
bunkuru, Malborkas pili (UNESCO), Olštinas vecpilsētu, Gdaņsku, Orles botānisko un Dobžicas dārzu, viesojamies
vakariņās pie poļu zemniekiem ar aizraujošu kultūras programmu.
Ekskursija pa Hamburgu ar vietējo gidu, Kordesa rožu selekcijas firma, kur redzēsim, kā ik gadu no pusmiljona
sējeņu top 4–5 jaunas šķirnes, apmeklēsim labāko šķirņu demonstrējumu laukumu. Ellerhopas-Tīnsenas
(Ellerhoop-Thiensen) arborētumā priecāsimies par īstu lotosu ezeru Ziemeļvācijā. Vakarā gaismas šovs Hamburgas
parkā. Lielo un prestižo stādaudzētavu Bruns un Falkenhayn apmeklējums. Uzzināsim, kā audzē dižstādus, kāpēc
tie ir tik dārgi, redzēsim neparastas formas un cirpumus. Atpakaļceļā Berlīne, Dālemas botāniskais dārzs, parks
“Pasaules dārzi”, Berlīnes Zoo. Šmita stādaudzētavas apmeklējums netālu no Varšavas.

Irina

Karēlija, Krievija, Kiži, Valamā, Oņegas un Lādogas ezers. Karēlijas vasara augustā. Marmors, ezeru
klajumi, seni klosteri, pirmais Pētera I kūrorts, senkrievu koka arhitektūra Kižos. Ieskats karēļu kultūrā un
tradīcijās. Uzzināsim, kas ir kaļitkas un kas ir kantele. Dosimies uz seno Valamā klosteri uz ezera salas. Brauciens
pa Oņegas ezeru. Arī ieskats Kronštatē un Pēterburgā.

Līga

Ungārija – vīna un termālo ūdeņu paradīze.
Dosimies pēc saules, atpūtas un piedzīvojumiem uz Ungāriju, lai izgaršotu nepārspējamos vīnus Egerā, iepazītu
valsts skaisto galvaspilsētu pie Donavas Budapeštu un tur izbaudītu termālo avotu dziedinošo spēku, redzētu
saules apspīdētos saulespuķu un vīnogulāju laukus, izpeldētos Ungārijas jūrā Balatonā, iegūtu neaizmirstamu
emociju un sajūtu gammu pirms rudens!

Žanna

Odesas šarms un humors. Melnā jūra. Dažādi brīnumi.
Ukrainas dienvidrietumos pie Melnās jūras atrodas Odesa, kurai vēsturiski ir Dienvideiropas ostas pilsētas
raksturs. Tās dzīvi būtiski ietekmējuši ebreji, armēņi, grieķi un citas tautas. Visos laikos tā bijusi mūziķu, jūrnieku
un kontrabandistu pilsēta, slavena ar savu „Odesas humoru”. Apmeklējot Odesu, baudīsim kūrortpilsētas šarmu,
atpūtu pie Melnās jūras, dziedināsimies ārstnieciskajās dūņās. Dosimies Odesas pazemē – katakombās. Un kur nu
bez konjaka baudīšanas fabrikā “Šustov”!

Dace

Bavārijas pilis un kalni.
Bavārijas burvīgās Alpu kalnu ainavas, tautastērpi, kalnu mūzika, skaisti iespaidi un neaizmirstamas emocijas,
raugoties uz kalnu virsotnēm, ejot pa Bavārijas takām. Mēģināsim saprast Bavārijas pasaku ķēniņa Ludviga ideju
lidojumu Linderhofas pilī. Neišvānšteinas pils ainaviskā apkārtne. Burvīgie Oberammergau pilsētiņas kokgriezēji
un Pasijas stāsts. Arī Bavārijas galvaspilsēta Minhene. Nirnberga.. Un vēl, un vēl. Braucam, redzam, sajūtam un
baudām.

Agra

Augusts Holandes dārzos.
Sākam ar rozēm! Europa Rosarium – lielākā un nozīmīgākā rožu kolekcija pasaulē. Harry Menkehorst audzētavas
atvērto durvju diena – tur vienuviet varēs redzēt vairāk nekā 100 stādaudzētavu piedāvājumu. Boomkamp un
Appelternas dārzi. Alsmēras ziedu izsole. Van Goga muzejs un Amsterdamas apskate ar vietējo gidu. Dārzkopības
izstāde Plantarium Boskoop 2020 – viss jaunākais, ik gadu aptuveni 140 jaunas šķirnes, izstādē ir apmēram
300 dalībnieku. Veisenzī vecpilsēta, ķīniešu Mūžīgās laimes dārzs, Veimāra – Vācijas izglītības un apgaismības
epicentrs. Atceļā – Varšavas universitātes jumta dārzs.

Irina

25.–30.08.
295 EUR
(bērniem 290 EUR)

Slovākijas kalni, alas un termālie baseini.
Kalnu pārgājieni Augstajos un Zemajos Tatros, Tatru tējas degustācija ražotnē, plostošana pa upi, alu pētīšana un
relaksācija Slovākijas termālajos ūdeņos. Ballīte laupītāju krogā Zbojnícka koliba.

Žanna

27.–30.08
530 EUR
+ avio no 180 EUR
JAUNUMS!

Izbaudiet operas klausīšanās prieku Veronas brīvdabas arēnā “Arena di Verona”!
Augusta beigās Veronas 2000 gadus senajā romiešu amfiteātrī notiek pasaules slavu ieguvušais
opermūzikas festivāls. Tā programmā Džuzepes Verdi operas “Aīda”, “Traviata”, “Nabuko”.
Baudām Veronu un dodamies nelielās izbraukuma ekskursijās!

Inese

18.–23.08.
450 EUR
(bērniem 430 EUR)

18.–25.08.
685 EUR
(bērniem 665 EUR

22.–28.08.
585 EUR
(bērniem 565 EUR)

24.–30.08.
475 EUR
(bērniem 455 EUR)
JAUNUMS!

Septembris
10.–19.09.
680 EUR
(bērniem 660 EUR)
JAUNUMS!

Balkānu piedzīvojums – Serbija, Melnkalne, Albānija, Bosnija Hercegovina.
Piedzīvojums drosmīgajiem un zinātkārajiem! Balkāni – tas joprojām ir izaicinājums, kuram piemīt kāds īpašs
pievilkšanas spēks. Tas vilina ceļotājus doties atklāt kaut ko jaunu, neredzētu, noslēpumainu. Senatnes liecības,
neskartā daba, mežonīgie kalni, kristāldzidrie kalnu ezeri, Adrijas piekrastes brīnišķīgie kūrorti un vēstures līkločos
rūdīto cilvēku patiesa viesmīlība. Rudens Balkānos vilina ar dienvidu augļu saldo smaržu, pirmā vīna aromātu un
iespaidiem uz visu mūžu...
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Žanna

17.–20.09. vai
24.–27.09.
(atkarībā no strūklaku šova beigām)

255 EUR
(bērniem 240 EUR)
19.–29.09.
845 EUR
(bērniem 825 EUR)
Maza 16 cilvēku grupa
JAUNUMS!
21.–28.09.
750 EUR
(bērniem 720 EUR)

25.09.–3.10.
375 EUR
(bērniem 355 EUR)

Datumi tiks precizēti
440 EUR
(bērniem 430 EUR)

Atvasara Sanktpēterburgā.
Ienirsim zelta lapu lietū „ziemeļu Venēcijas” parkos un kanālos. Apmeklēsim impēriskās vērienīgās vēsturiskās
celtnes granītā kaltās Ņevas upes krastos. Ceļojums saules zīmē – Pēterhofas strūklaku zeltītie tēli: diskobols,
strēlnieks un amazones… Istaba no tīra saules akmens – dzintara Carskoje Selo... Spožie tirgotavu skatlogi un
diennakts grāmatu veikali... Izcils garīgums un prātam neaptverami cilvēkresursi metropolē, kas dzimusi Pētera I
laikā. Iespaidu kokteilis!

Edvīns

Kaukāza kokteilis – nepieradinātā Gruzija! Aktīvi piedzīvojumi kalnos.
Tiem, kam patīk pārgājieni! Brauciens ar džipiem pāri kalnu pārejai un došanās mazapdzīvotu kalnu
takās Tušetijā, kur iepazīsim ciemus ar senu vēsturi un tradīcijām. Tur, kur uzņemta kinofilma “Mimino”!
Laivošana Rioni upē, dabas dažādība, ganāmpulki, ko pieskata džigiti zirgos un īsti Kaukāza aitu suņi.
Protams, īpašā gruzīnu viesmīlība, dziesmas un vietējie ēdieni, vīns un čača. Ieskatīsimies arī Kutaisi un Tbilisi
krāsainībā, peldēsimies Bordžomi minerālūdens baseinos. Prometeja alas un Okace kanjona takas. Ja tas viss nav
vēl iepazīts un arī tad, ja esat jau iemīlējuši Gruziju, ir īstais laiks doties turp un ļauties piedzīvojumiem!

Indra

Gruzija. Kaukāza kolorīts no senatnes līdz mūsdienām!
Tbilisi pārsteigumi – zelta tirgus, burvīgie balkoniņi un savdabīgās pirtis. Mcheta un Džvari. Batumi pilsēta
pie Melnās jūras un atpūta. Kontrastainā Kutaisi. Bordžomi ar minerālūdeni. Kazbegi un Lielais Kaukāzs. Bagātā
Kahetija. Klosteru miers un klusums un sniegotās virsotnes. Vīni un čača. Čurčhelas un svanu sāls. Hačapuri un vēl,
un vēl... Arī dziesmas un dejas.

Līga

Horvātija: Istras pussala un Krkas sala.
Smaragdzaļās un kristāldzidrās Adrijas jūras “pērle” un horvātu lepnums – Istras pussala, kas atrodas Horvātijas
ziemeļu galā. Istra ir vislielākā pussala visā Adrijas jūras reģionā. Tās forma kartē atgādina skaistu vīnogķekaru,
kas briest siltajā dienvidu saulē, pilns ar gardu sulu. Tās ir arī salas, kas izkliedētas visā Kvarnera līcī un ir vienas
no skaistākajām un iekārotākajām brīvdienu atpūtas vietām Eiropā. Šis reģions bagāts ar venēciešu laika kultūras
pieminekļiem un teju katrai pilsētai ir itālisks nosaukums. Laiks nesteidzīgi iepazīt citu Horvātiju, izbaudīt sauli un
iegūt jaunus draugus un emocijas!

Žanna

Austrijas klasika.
Skaistajā rudenī ciemosimies Austrijas burvīgākajās vietās. Iepazīsimies ar Hābsburgu dinastijas mantojumu.
Baudīsim vareno, skaisto un romantisko Vīni. Iepazīsimies ar Grācu, burvīgo Zalcburgu. Pārsteidzošais Melkas
klosteris. Protams, arī Alpu kalnu varenība un neparastais skaistums.

Rita

Oktobris
5.–12.10.
770 EUR
(bērniem 750 EUR)
Maza 8 cilvēku grupa

6.–13.10.
850 EUR
(bērniem 845 EUR)

8.–17.10.
685 EUR
(bērniem 665 EUR)
JAUNUMS!
11.–15.10.
720 EUR (bērniem
695 EUR)
Maza 15 cilvēku grupa
JAUNUMS!

Katalonijas pērle – Pireneji kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem.
Ekskursija mazā kompānijā un pārgājiens kalnos. Iespēja izbaudīt senās Katalonijas valsts dabu un
kultūru Pireneju kalnos tagadējās Francijas un Spānijas robežas rajonā, kā arī iepazīt kalnu ieskauto
Andoras firstisti ar taxfree iepirkšanās zonu un Via Ferrata trasēm klintīs. Pārgājieni kalnu takās gar
krāčainām upītēm, gleznainiem ezeriņiem ar krāšņiem skatiem. Bez Alpu takām raksturīgās burzmas. Divas
virsotnes – Puig Carlit (2921 m) un Puig Coma d’Or (2826 m) ar burvīgām kalnu ainavām uz visām debespusēm.
Carançà upes kanjons ar varenās klintīs izcirstu taku un ūdenskritumiem. Mūru ieskautā Villefrance-de-Conflent
pilsētiņa, cietoksnis Port Liberia, Sv. Martina abatija. Franču un spāņu vīns, gardi sieri, kataloniešu viesmīlība
un vēl, un vēl...

Indra

Portugāles ekskursija un ieskats Santjago Spānijā.
Portugāles burvīgākās vietas, skaistākie Atlantijas okeāna līcīši un romantiskās pilsētas. No gleznainās
Lisabonas līdz romantiskajai Portu. Atlantijas okeāna skaistie krasti ar nelielām pastaigām. Iespēja redzēt Eiropas
kontinenta tālāko ragu – Cabo da Roca. Fatimas svētvieta un UNESCO mantojums Portugālē. Sintra un slavenā
Penas pils, Alkobasa, Nazare, Obiduša, Valensa, Braga. Gimaraiša, Koimbra. Neparasts reljefs un dabas skaistums.
Jūras veltes un garšīgie portugāļu ēdieni. Portvīns un vīns. Pārsteidzoši tilti līdz pat 16 km garumā un slavenais
tramvajiņš. Baudām vasaras turpinājumu, smilšainās pludmales, klinšainos krastus, okeāna vēju un sauli! Iespēja
doties vienas dienas izbraukumā uz Spānijas svētceļotāju centru Santjago de Kompostelu.

Līga

Itālijas rudens romance – Sanmarīno, Toskāna, Ligūrijas piekraste.
Pagarināsim vasaru mūžam pārsteidzošajā un romantiskajā Itālijā. Šī zeme nekad neliek vilties. Seno pilsētu
šarms, itāliešu sirsnīgie smaidi, izsmalcinātas vīna tradīcijas, nesteidzīgais dienas ritms liek aizmirst ikdienas
steigu un ļauties fantāzijai, sapņiem un dzīves baudīšanai.

Žanna

Armēnija – neaizmirstamu iespaidu zeme.
Armēnija apbur ceļotājus ar senām leģendām, majestātisko Araratu, kura virsotnes redzamas no
jebkuras vietas Erevānā. Senajos klosteros un baznīcās ne mirkli nepārstāj degt sveces, un katrs armēnis zina
stāstīt par zaudētā likteņkalna Ararata virsotni, kurā bija noenkurots Noasa šķirsts. Armēnija ir pirmā valsts,
kas pieņēma kristietību 301. gadā, 79 gadus pirms Romas impērijas. Valsts galvaspilsēta Erevāna – viena
no vecākajām pasaules pilsētām, dibināta 782. gadā pirms Kristus. Armēņu tautas vēsture ir kā duduka
skaņas – skumja, smeldzīga un varonības pilna. Ceļojuma laikā iepazīsimies ar visā pasaulē zināmiem kultūras
pieminekļiem, gadu tūkstošiem seno valsts vēsturi, majestātiskiem kalniem, kā arī izbaudīsim Armēnijas garšas,
cilvēku viesmīlību un šīs zemes neatkārtojamo skaistumu.

Iveta
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Oktobrī
Datumi un cena tiks
precizēti.
JAUNUMS!
16.–24.10.
650 EUR
(bērniem 600 EUR)
JAUNUMS!
17.–22.10.
skolēnu brīvdienās
435 EUR
(bērniem 400 EUR)

18.–24.10.
395 EUR
(bērniem 370 EUR)

26.10–1.11.
7 dienas
950 EUR + aviobiļetes
26.10.–5.11.
11 dienas
1250 EUR + aviobiļetes
(aptuveni 950 EUR)
JAUNUMS!
30.10.–1.11.
175 EUR
(bērniem 159 EUR)

Gaismas festivāls Prāgā – Signal festival.
Signālu festivāls ir gaismas, videoierakstu un gaismas instalāciju festivāls – viens no lielākajiem kultūras
notikumiem Čehijā. Čehijas un starptautisku ekspertu vadībā māksliniecisko telpu gaismas dizainā Prāgas ielās
un sabiedriskajās zonās, tās populārākajos vēstures pieminekļos, kā arī mazāk zināmos stūros četru vakaru laikā
mainās viss, lai iemūžinātu dažādas šodienas un vakardienas fasādes. Iepazīsim Prāgu netradicionālā veidā.

Žanna

Lielais rudens pārgājiens Itālijā. Itālijas papēdis.
Vislabāk zemi var sajust, pa to ejot, smaržojot smaržas, sajūtot jūras spirgtumu, runājoties ar cilvēkiem.
Tieši to dodamies baudīt uz pašiem Itālijas dienvidiem. Izstaigāsim Salento pussalu. Peldēsimies gan
Adrijas, gan Jonijas jūrā. Nesīsim līdzi savas somas. Baudīsim burvīgas piekrastes mazpilsētiņas.
Nakšņosim tuvu jūrai un klausīsimies tās mūziku. Baudīsim vietējos ēdienus un dzērienus, sajutīsim Itālijas
dvēseli. Un galvenais – noejot vairāk nekā 100 km piecās dienās, būsim iztīrījuši galvas un izvējojuši smadzenes,
lai domas atkal svaigas. “Restarts “Itālijā.

Līga

Vācijas atrakciju parki un Berlīne.
Ceļojums ģimenēm ar bērniem. Brauciens uz Vācijas atrakciju parkiem pieaugušajiem ir kā atgriešanās bērnībā,
bet bērniem – prieki un piedzīvojumi. Izbaudīsim emociju gammu populārākajos Ziemeļvācijas atrakciju parkos –
«Heidepark», «Serengeti Safari» un «Soltau» termālo ūdeņu parkā! Apmeklēsim Valsrodes putnu parku, kur var
sastapt vairāk nekā 650 dažādu putnu sugu no visas pasaules. Mājupceļā Berlīnes apskate

Agra

Pēterburga un Ļeņingradas rajons.
Pēterburga mūs neatstāj vienaldzīgus nevienā gadalaikā. Rudenī, kad lapas sārtojas un jūtams rudenīgi saltais
vējš, iespēja baudīt Pēterburgu nesteidzīgi, apmeklējot tās apskates vietas, ko parasti nevar paspēt vasaras
straujajā ritmā – Krievu muzeju, Ermitāžu, katedrāli Spas na Krovi, Smoļniju, Samogona muzeju, Auroru un citas
skaistās vietas. Ja būs iespējams, apmeklēsim arī kādu teātra, operas vai baleta izrādi. Apskatīsim Pēterburgas
zooloģisko dārzu, akvaparku.

Dace

Lielais Meksikas ceļojums.
Saulainā un daudzveidīgā Meksika un brīvdienas pie okeāna. Acteku un maiju šūpulis; šokolādes un
tekilas dzimtene; kafijas dzeršanas tradīcijas, svētki un krāšņie tērpi; nacionālie ēdieni, dejas, mūzikas ritmi,
tradīcijas. Meksika – tik daudzveidīga savā skaistumā, koša krāsainībā, dzīvesprieka piesātināta un karstasinīgu
cilvēku apdzīvota. Ceļojums uz šo brīnišķīgo zemi dos ieskatu gan seno civilizāciju un koloniālo laiku vēsturē, gan
dabas daudzveidībā, gan šis zemes kultūrā un tradīcijās. Iepazīsimies ar Meksikas galvaspilsētu Mehiko un tās
ievērojamākajiem tūrisma objektiem.
Apmeklēsim vairākas Meksikas pilsētas – Kvernavaku, sudraba pilsētu Tasko, Oaksaku un Pueblu. Sipolite –
apslēptā paradīze pie okeāna. Mazajā pilsētiņā okeāna krastā ir lieliska iespēja atpūsties, doties saullēkta
braucienos okeānā skatīties delfīnus, vaļus, apmeklēt lagūnu Ventanilla, kur brīvā dabā var vērot krokodilus,
iguānas. Tiek piedāvāta arī sērfošana, snorkelēšana masāžas.

Līga

Baltkrievija bez vīzas.
Lietuvas kūrortpilsētas Druskininku viesmīlība, Mikolaja Konstantīna Čurļoņa muzeja apmeklējums. Grodņas
pilsētas apskates laikā iepazīsim pilsētu Nemunas upes krastā. Apmeklēsim piena kombinātu “Piena pasaule”.
Tūrisma kompleksā “Korobčici” iepazīsim tautas tradīcijas, sadzīvi, tradicionālo arhitektūru. Izbaudīsim baltkrievu
laipnību, apmeklējot vietējo tirgu «Južnij», kur iespējams iegādāties kvalitatīvus apavus un apģērbus.

Agra

Novembris

10.–15.11.
285 EUR
(bērniem 270 EUR)

10.–16.11.
750 EUR
(bērniem 700 EUR)
(Maza grupa – līdz 15 cilvēku)

Lielais Baltkrievijas aplis.
Baltkrievija ir tepat – ar roku aizsniedzama, mums kaimiņos. Tomēr, šķērsojot robežu, top skaidrs, ka zinām par to
visai maz. Citāda valsts iekārta, kuru mēdz dēvēt par pēdējo Eiropas diktatūru, cita kultūra un atmosfēra.
Skatīsim milzīgo BelAZ automašīnu rūpnīcu. Senslāvu mantojums Vitebskā un Polockā. Oršā apmeklēsim slaveno
baltkrievu linu fabriku, kur būs iespējams iegādāties kvalitatīvos linu izstrādājums. Greznums un barokāla
majestāte Nesvižas pilī. Iepirkšanās Minskas tirgu un lielveikalos, pēc relaksējošas peldes akvaparkā brīnišķīgas
vakariņas baltkrievu nacionālajā krodziņā. Iespēja uzzināt, kura ir Lukašenko dzimtā pilsēta.
Tīras ielas un māju sienas bez grafiti, sakopti parki un labi organizēta sabiedriskā transporta kustība, kas ir precīza
kā pulkstenis. Prezidenta Lukašenko kults un masu mediju cenzūra. Lauku viensētas, kas izkārtojušās pa vidu zilo
ezeru tūkstošiem, nebeidzami labības lauki kolhozos. Apskatīsim, nogaršosim, izbaudīsim, sajūsmināsimies par
baltkrievu tautas patiesu viesmīlību.

Žanna

Gruzija ar pavārmākslas meistarklasi.
Šai braucienā būsim ne tikai vērotāji, bet arī darītāji. Būs iespēja ielūkoties gruzīnu virtuvē no iekšpuses
un kopā ar saimnieci pagatavot kādu gruzīnu ēdienu. Bez tā visa, protams, iepazīsim Gruziju. Kaukāza kolorīts no
senatnes līdz mūsdienām. Tbilisi pārsteigumi – zelta tirgus, burvīgie balkoniņi un savdabīgās pirtis. Mcheta un
Džvari. Kazbegi un Lielais Kaukāzs. Bagātā Kahetija. Klosteru miers un klusums un sniegotās virsotnes. Vīni un
čača. Čurčhelas un svanu sāls. Hačapuri un vēl, un vēl... Arī dziesmas un dejas.

Līga
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13.–15.11
255 EUR
(bērniem 235 EUR)
JAUNUMS!

Somija. Lielākais dizaina un amatniecības gadatirgus Eiropā.
Šis ikgadējais pasākums ir kā “dziesmusvētki rokdarbniekiem”. Gada notikums visiem, kas saistīti ar dizainu,
lietišķo mākslu, amatniecību. Četrās plašās hallēs interesanti būs gan audējiem, gan adītājiem un citiem amatu
meistariem, gan vērotājiem. Tampere. Iepazīšanās ar pilsētu. Arī Helsinku apskates ekskursija.

Dina

20.–22.11.
115 EUR
(bērniem 105 EUR)

Atpūta ūdens atrakciju parkā “Tropikana” Mikolajkos, Polijā. Iekļauta neierobežota baseinu,
saunu, akvaparka izmantošana, brokastis un vakariņas.

Žanna

25.11.–1.12.
870 EUR
(bērniem 850 EUR)

Izraēla.
Dodamies uz Apsolīto zemi, kas ir svēta ne tika kristiešiem. Skaista, skarba, pretrunīga, pārsteidzoša. Zeme,
kas pastāv un plaukst. Iespēja divas dienas baudīt dziednieciskos Nāves jūras ūdeņus, redzēt Jūdejas tuksnesi.
Izstaigāt un sajust ar Jēzus dzīvi saistītas vietas. Dzīvosim Betlēmē visu ceļojuma laiku. Izstaigāsim Jeruzalemi,
Nācareti, brauksim ar laivu pa Galilejas ezeru, būs iespēja iebrist Jēzus kristību upē Jordānā...
Rīga – Telaviva – Betlēme – Jūdejas tuksnesis – Jērika – Jeruzaleme – Galilejas ezers – Nācarete – Nāves jūra –
atpūta SPA – Telaviva – Rīga.

Līga

Decembris
4.–7.12.,
11.–14.12.
295 EUR
(bērniem 255 EUR).
Cena pēc 3.03.2020. var
mainīties
Maza 12 cilvēku grupa
14.–20.12.
475 EUR
(bērniem 455 EUR)
JAUNUMS!

25.–29.12.
385 EUR
(bērniem 375 EUR)
JAUNUMS!

27.12.–4.01.
Cena, sākot ar 690 EUR
JAUNUMS!
28.12.– 2.01.
360 EUR
(bērniem 350 EUR)

Brēmene un Hamburga Ziemassvētku noskaņās.
Aizraujoša svētku sajūtu un iepirkšanās tūre. Visus priecēs Brēmenes un Hamburgas Ziemassvētku tirdziņi,
burvīgie rotājumi un piparkūkas, vācu desiņas un karstvīns. Brēmenes rātsnama apkārtne, slavenie Brēmenes
muzikanti, skaistā, senā vecpilsēta. Iespēja ienirt neskaitāmajos mazajos un lielajos modes un citu preču veikalos.
Brēmenes centrā atradīsiet ne tikai mākslu, teātrus un muzejus, bet arī daudzveidīgu naktsdzīvi neskaitāmos
bāros, restorānos, kafejnīcās un mūzikas klubos. Pēc izvēles iespēja doties vienas dienas ekskursijā uz Hamburgu.
Apciemot jauno Elbas filharmonijas skatu laukumu, izbraukt ar kuģīti un sajust svētku noskaņas arī šai Vācijas
otrajā lielākajā pilsētā. Jūs kārdinās ekskluzīvi izstrādājumi un mīļas lietiņas svētku dāvanām.

Līga
Agra

Ziemassvētku galvaspilsēta – Strasbūra Francijā.
Strasbūru mēdz dēvēt par Eiropas Ziemassvētku galvaspilsētu, kur atdzīvojas brīnumi. Visa pilsēta ir kā brīnuma
gaidās Veikaliņu pārdevēji tur pārvēršas par elfiem, pilsētu laukumi smaržo pēc karstvīna un piparkūkām. Bet
pa ceļam ielūkosimies Erfurtes, Veimāras un Prāgas izgreznotajās vecpilsētas ielās, laukumos un noķersim
Ziemassvētku brīnumu aiz astes...

Žanna

Ziemassvētki Lapzemē pie Ziemassvētku vecīša.
Ja jūsu mīļākais gadalaiks ir ziema un ir apnicis nepastāvīgais laiks Ziemassvētkos Latvijā, laiks doties baudīt īstu
ziemu un kārtīgu aukstumu Somijas ziemeļos esošajā Lapzemē!
Ziemeļu Somija – tā ir īpaša pasaule ar kristāldzidriem mežu ezeriem, majestātiskiem kalniem, ko klāj sniegs, un
unikālu dabu – tas viss atklāj ceļotājiem Lapzemes bagātīgo krāšņumu. Apmeklēsim Rovaniemi un Ziemassvētku
vecīša rezidenci “Santa Village”, kas atrodas uz Polārā loka. Tur atrodas arī Ziemassvētku vecīša pasta nodaļa,
no kuras var nosūtīt atklātnīti ar Ziemassvētku vecīša marku un autogrāfu. Vēl būs iespēja pavizināties briežu
pajūgā vai suņu kamanās. Apmeklēsim arī pasaulē vienīgo arktisko zooloģisko dārzu Ranua, kur dzīvo baltie
lāči, ziemeļbrieži un vairāk nekā 50 citas polāro dzīvnieku sugas. Lai pēc tam atkal sasildītos, dosimies uz SPA
un tropisko ūdens atrakciju parku “Eden”.

Dace

Malta – vēsture un daba Vidusjūras sirdī.
Maza un koncentrēta, īsta miniatūru zeme... Paradīzes pludmaļu, tranzītostu pakalpojumu, finanšu un
tūrisma centrs Vidusjūras pašā sirdī. Valsts izvietojusies uz trim apdzīvotām salām, ar sauli saderināta un droša.
Tā vilina tūristu pulkus visa gada garumā, bez tam valsts vārdu nes vēsturiskais un noslēpumainais bruņinieku
ordenis. Dzīvesprieks un viesmīlība, laipnība un bezrūpība Maltas cilvēku sejās un smaidos aicināt aicina atgriezties
šeit atkal un atkal...

Līga

Jaunā gada sagaidīšana Bratislavā un Vīne svētku krāšņumā.
Ir brīnumaini katru Jauno gadu sagaidīt citā Eiropas Savienības (ES) galvaspilsētā! Šogad tā ir Bratislava –
visjaunākais un vismazākais no ES valstu centriem. Pēdējo gadu laikā Bratislava iekļauta vairākos Jaungada svinību
vērto pilsētu topos. Tradīcijām bagāta un skaista pilsēta, kurā svētki ir brīnumjauki!

Žanna

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