
 

 

 

 

 

 

Baltkrievija bez vīzas saulgriežu laikā 
18. - 21. jūnijs, 2020. gads 

Cena 210 EUR/ 180 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Grupas vadītāja Agra Kļaviņa 
 

Grodņas apkārtne. Grodņas apskates laikā iepazīsim pilsētu Nemunas krastā. Lidas pilsētas ekskursijā 

iepazīsim 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. 
   

1. diena – 18. jūnijs, ceturtdiena 
 

Izbraukšana pl. 6:00 Smiltene, pl. 6:40 Valmiera, pl. 7:20 Cēsis, pl. 8:00 Sigulda, pl. 9:00 

Rīga (Jugla).  

Ceļš cauri Lietuvai. Pusdienu pauze Viļņas lielveikalā. 

Grodņas pilsētas apskate vietējā gida vadībā. Tās laikā iepazīsim pilsētu Nemunas upes 

krastā no viduslaikiem līdz mūsdienām. Vecā un Jaunā pils, jezuītu baznīca, muzejs-aptieka, 

bernardīnu klosteris (augstākais garīdzniecības seminārs), sinagoga – fašistu okupācijas 

laika ebreju geto upuru piemineklis, Požarnaja, 12. gs. Borisogļeba (Kaložas) baznīca; 

Tīzenhauzena laukums, Žilibēra parks, Medicīnias akadēmijas ēka, poļu rakstnieces Elīzes 

Ožeškovas piemineklis un māja-muzejs, piemineklis karavīriem-atbrīvotājiem, J. Kupalas 

universitāte, katedrāle. 

Iekārtošanās viesnīcā. Vakariņas kopā ar baltkrievu folkloras kopu. 

2. diena –19. jūnijs, piektdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Dosimies uz Lidu, kur ekskursijā iepazīsim senās pilsētas nozīmīgākās kultūrvēsturiskās 

vietas, 14. gs. Gedimina celto pili, dievnamus, vides objektus. 

No Lidas nedrīkst aizbraukt, ja nav nogaršots labākais baltkrievu alus un kvass – Lidas 

alus darītavas krodziņā piedāvās šo dzērienu degustāciju un organizētas pusdienas. 
Novogrudoka – viena no senākajām apdzīvotajām vietām Baltkrievijā. No senā pilskalna 

paveras brīnišķīga ainava uz apkārtni. Šeit esot bijusi Lietuvas lielkņazistes varenā pils, 

kuru jau 13. gs. cēlis karalis Mindaugs, pilskalna pakājē dievnams, ko cēlis Dižais Vītauts 

14. gs., bet 15. gs. tur laulājusies Sofija Golšanska un aizsācies Jagellonu (Jagaiļa) dinastijas 

stāsts! 

No Novogrudokas pilskalna paveras tāli skati pār apkārtnes zemienēm. Piemineklis 

dzejniekam Ādamama Mickēvičam, kurš vienlaikus tiek uzskatīts par nacionālo dzejnieku 

gan Polijā, gan Lietuvā, gan Baltkrievijā (starp citu – arī Donalda Trampa znota Džareda 

Kušnera ģimene nāk no Novogrudokas!) 

Baltkrievijas lielākā un senākā stikla rūpnīca „Neman”, kas Lidas priekšpilsētā 

Berezovkā pastāv un strādā jau vairāk nekā 120 gadus. Izzinošas ekskursijas laikā uzzināsiet 

par stikla ražošanas vēsturi, izzināsiet mūsdienu metodes un tehnoloģijas, kā arī redzēsiet 

stikla pūtējus un to, kā top labākais baltkrievu kristāls. Būs laiks apmeklēt uzņēmuma 

veikalu un aplūkot saražoto produkciju, kā arī iegādāties izstrādājumus (saprātīgas cenas). 

Viesnīca Baranovičos. 

3. diena –20. jūnijs, sestdiena 
Apmeklēsim Brestu pie Bugas upes, kas ir viena no vecākajām Baltkrievijas pilsētām. 
Iepazīšanās ar pilsētas kultūrvēsturisko mantojumu, tās senatnes un mūsdienu 

pieminekļiem: Svētā Simeona baznīcu, Nikolaja brāļu klosteri, 19. gs.–20. gs. sākumā 

būvētajām greznajām savrupmājām. Savas ilgās pastāvēšanas laikā Bresta ne vienu vien 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



reizi ir mainījusi īpašniekus, tikusi pakļauta uzbrukumiem un cēlusies no gruvešiem. Pilsēta 

savaldzina ar viduslaiku šarmu – šaurajām ieliņām un gleznainajām piekrastēm, poļu 

baznīcām un pareizticīgo dievnamiem, mājīgajām kafejnīcām un vēsturiskajiem muzejiem. 

Tikai Brestā jums būs iespēja uzmērīt “laimes zābaku” un ik dienu saulrietā novērot Pētera I 

laika retro lukturu iedegšanas ceremoniju. 

Viesnīca Brestā. 

4. diena –21. jūnijs, svētdiena 
Brokastis viesnīcā 

Robežas šķērsošana. Mājupceļā pusdienas pauze Lietuvas lielveikalā. 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
Ceļošanai derīga pase, tās derīguma termiņam jābūt ne mazākam par 3 mēnešiem pēc atgriešanās. Pases kopija pirms brauciena 

jāiesniedz kādā no Balt-Go birojiem vai jāatsūta uz e-pastu balt-go@balt-go.lv  

 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), ceļošanai nav derīgas! 

 

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.  

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 60 EUR. Papildu vieta autobusā  – 70 EUR. 

 

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, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties nepieciešama pases kopija! 

Avansa maksa jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža.  

 

Līdz 12.03.2020 līdz  

17.05.2020 

50 EUR no personas 100 EUR no personas atlikusī summa 

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: 60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 30% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 50% no ceļazīmes 

summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētājā ceļojumā. 
 

Papildu izmaksas:  

• Pusdienas Lidas pils kafejnīcā –  5 EUR 

• Lidas alus darītavas apmeklējums – 7,5 EUR 

• Stikla rūpnīcas apmeklējums – 5,5 EUR 

• Pusdienas Brestā kafejnīcā “Avēnija” – 5 EUR 

• Baltkrievu folkloras vakars un vakariņas – 12 EUR 

• Vietējais gids Lidā, Brestā krievu valodā – 7 EUR 

• Dokumentu noformēšana iebraukšanai Baltkrievijas 

teritorijā – 5 EUR 

Cenā iekļauts: 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 

autobusā 

• visas naktis viesnīcās ar brokastīm, is-

tabās pa 2 personām 

• Balt-Go ekskursijas vadītāja pakalpo-

jumi latviešu valodā 

• Veselības apdrošināšana ceļojuma lai-

kā 

• Ceļa nodokļi 
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