
  

 
 

  
 
 
 

 

Piedzīvojumi 5 Alpu valstīs 
10 dienas: 25.06.–4.07.2020. 

Grupas vadītāja Agra Kļaviņa 
Maksa: 550 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 470 EUR  

 

Šveice, Vācija, Lihtenšteina, Austrija un Francija. Arī Eslingene 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. 2 dienas – relaksējošas pastaigas Alpu kalnos.  
 

1. diena – 25. jūnijs, ceturtdiena 

Izbraukšana no Cēsīm plkst. 5.00. Citiem vidzemniekiem 

iespēja pievienoties, par iekāpšanas vietu vienojoties individuāli.  

Brauciens cauri Lietuvai, Polijai.  

Pusdienu pauze Polijas ceļmalas krodziņā. 

Nakšņošana Polijā, Legnicā. 

2. diena – 26. jūnijs, piektdiena 

Brokastis viesnīcā.  

Ceļš cauri Vācijai. Eslingena ir viena no tām retajām Vācijas 

pilsētām, kas neskarta ir izdzīvojusi Otro pasaules karu. Lielākā 

daļa populāro apskates objektu atrodas vienkopus, pilsētu ērti 

apskatīt nesteidzīgā pastaigā – baudot un priecājoties par 

Eslingenas burvību pie Nekāras. 

Ierašanās Dienvidvācijas pilsētā Freiburgā (Freiburg im 

Breisgau), kur jau vairāk nekā 60 gadu atrodas latviešu kultūras 

centrs Bērzaine, kas ir viens no pēdējiem publiski pieejamiem 

latviešu īpašumiem Eiropā. 

Šeit nakšņosim 4 naktis. 

3. diena – 27. jūnijs, sestdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Bādkrocingena (Bad Krozingen) ir Zentas Mauriņas pēdējā 

dzīvesvieta, kā arī slavena kūrortpilsēta ar šim reģionam 

raksturīgiem termāliem baseiniem. 

Iespēja termālā baseina 2 stundu apmeklējumam. 

Viens no augstākajiem Vācijas ūdenskritumiem – Totnava 

(Todtnau). Tā lielākā kaskāde ir 97 m augsta. Turpat ir arī ērti 

koka atzveltņi, kur var atlaisties un meditēt, klausoties 

ūdenskrituma skaņās. 

Tiem, kuriem ir spēks vakara pastaigai pēc vakariņām, ir iespēja 

doties uz Cēringenes (Zähringen) pilsdrupām 30 minūšu 

attālumā no latviešu centra. Turp  iespējams nokļūt, dodoties 

kalnu pastaigā pa meža celiņiem, un no pilsdrupām paveras 

burvīgs skats uz visām debespusēm. 

 

 



Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.BaltGo.lv   t. 27775764; 27661174 

4. diena – 28. jūnijs, svētdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Dienas ekskursija uz netālu esošo šarmanto Franciju. 

Elzasa. Elzasas reģions ir mazākais no Francijas 26 reģioniem 

17. gadsimtā karalis Luijs XIV pakāpeniski pievienoja Elzasu 

Francijai un pasludināja to par Francijas provinci. 

Cietoksnis Neuf-Brisach ir viena no ievērojamākām 

nocietinājumu būvēm Eiropā. Tas būvēts 17. gadsimta beigās un 

līdz pat šim brīdim gandrīz pilnībā saglabājis savu sākotnējo 

izskatu.  

Viduslaiku pilsēta Kolmāra. Tās vecpilsēta rūpīgi un pamatīgi 

atjaunināta. Apbrīnas cienīgs ir 1609. gadā celtais savrupnams 

Maison des Tetes, ko rotā tēlnieku veidotas 100 galvas, un gotiskā 

dominikāņu baznīca, kurā atrodas slavenā glezna "Madonna ar 

rozēm". 

Viduslaiku pilsēta Rikvīra (Riquewihr). Mazā pilsētiņa, kurā ir 

1200 iedzīvotāju, tūristu vidū ir slavena ar savu slaveno vēsturisko 

arhitektūru, kā arī ar labās kvalitātes Riesling un citiem vīniem. 

Rikvīra ir viena no retajām pilsētām, kas nav cietusi Otrajā 

pasaules karā, tādēļ tai izdevies saglabāt pilsētas romantisko 

izskatu, kāds tas bijis 16. gadsimtā. 

5. diena – 29. jūnijs, pirmdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Cūga (Zug) – mazākā un bagātākā Šveices kantona centrs, kur ir 

zemākie nodokļi visā Šveicē. Cūgas vecpilsētu ieskauj viduslaiku 

mūra fragmenti ar torņiem. Brauciens ar kuģi pa Cūgas ezeru. 

Lucerna. 

Iepazīšanās ar pilsētu. Brīnišķīgi tiltiņi, ēkas pie upes, pieminekļi 

un vēstures elpa, liecība par lepnajiem Šveices gvardiem. 

6. diena – 30. jūnijs, otrdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Reinas ūdenskritums pie Šafhauzenas (Schaffhausen). 

Slavenā ūdenskrituma apskate ir neaizmirstams piedzīvojums 

katram tā apmeklētājam. Ūdenskritums sasniedz 150 m platumu, 

23 m augstumu un 13 m dziļumu. Rēķinot caurplūdi, to pamatoti 

dēvē par Eiropā lielāko. 

Mainavas sala. Ziedu un tauriņu valstība. Pastaiga pa salu, uz 

kuras atrodas tikai dārzi, ziedi, tauriņu mājas, rozāriji un pasakaina 

pils ar palmu aleju.  

Naktsmītne Austrijā (3 naktis). 

7. diena – 1. jūlijs, trešdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Austrija, Montafonas ieleja 

Diena bez autobusa. Iespēja ar pacēlāju paceļot virs ielejas. 

Pastaigas pa kalnu takām. Attālums pēc izvēles – no nelielas 

fotopauzes līdz 6 stundu garam pārgājienam. Baudām kalnus! 

8. diena – 2. jūlijs, ceturtdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Lihtenšteina, Šveice. 

Lai arī maza, Lihtenšteina ir pasakaini turīga, turklāt ne tikai 

finanšu, bet arī dabas bagātību ziņā. Visa tās teritorija atrodas 

Alpu kalnos – tas nozīmē elpu aizraujošas ainavas, spēcinošo 

kalnu gaisu un iespēju uzkāpt virsotnē, no kuras vienlaikus var 

http://www.balt-go.lv/
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noraudzīties uz četrām Eiropas valstīm. 

Apencelle (Appenzell) – kalnu ieskauta pilsētiņa, kur regulāri 

notiek brīvdabas vēlēšanu sesijas. Pilsētiņa priecē ar koši 

apgleznotajiem koka namiem. 

9. diena – 3. jūlijs, piektdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Austrija, Vācija, Polija. 

Brauciens caur Bavāriju.  

Nirnberga. Pastaiga pa Nirnbergu. Strūklakas, Vecais Tirgus 

laukums, viduslaiku rātsnams un Sv. Zēbalda baznīca, A. Dīrera 

nams. 

Ceļš līdz Vroclavai. Viesnīca Vroclavā.  

10. diena – 4. jūlijs, sestdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Mājupceļš. Pusdienas kādā Polijas krodziņā. 

 

 

 
 

Ceļazīmes cena 550 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 470 EUR  
Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 140 EUR 

Cenā iekļauts: 
• transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā, 
• visas naktis 2 vai 3*** viesnīcās ar brokastīm, divvietīgās istabās ar WC un dušu, 

• «Balt-Go» grupas vadītāja-gida pakalpojumi latviešu valodā. 
 

Papildu izmaksas*:  

• apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot ar 65 gadu vecumu – individuāla cena), 

• 2 h termālā baseina apmeklējums – 15 EUR, 

• izbraukuma ekskursija uz Elzasu – 25 EUR (bez ieejas biļetēm). Tas notiek, ja grupā vismaz 

25 braucēji, 

• brauciens ar kuģi pa Cūgas ezeru - ~15 CHF, 

• Mainavas sala – 7,50 EUR pēc plkst. 17.00, 

• pacēlājs Austrijā – 10–20 EUR, 

• pacēlājs Šveicē ap 20 EUR 

• personīgie izdevumi. 
 

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. 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv 
personīgi: „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 

Avansa maksa jāveic 5 dienu 
laikā no pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 12.03.2020. 

Trešā iemaksa  
līdz 12.04.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
24.05.2020. 

100 EUR par personu 150 EUR par personu 150 EUR par personu atlikusī summa 
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 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 var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz 
ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  
 
!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai! 
 
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! 

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

