
 
  

 

 
 
 

SANKTPĒTERBURGAS KOŠĀS KRĀSAS 
4 dienas: 23.–26. jūlijs, 2020. g. 

Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Maksa – 255 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 240 EUR  
 

Sanktpēterburga ir skaista visos gadalaikos. Vasarā tā ietērpjas košās krāsās un 

pārsteidz ikvienu pilsētas viesi. Parku koku zaļums atainojas upju un kanālu 

pelēcīgajos viļņos, ziedu smaržu daudzveidība un klusa strūklaku šalkoņa vēlā 

vakarā tā vien vedina atkal un atkal atgriezties un skatīt, baudīt, priecāties par šo 

lieliskās pilsētas krāsu daudzveidību. 

 

1. diena – ceturtdiena, 23. jūlijs 

Izbraucam plkst. 5:00 Rīga, plkst. 7:15 Valmiera.   

Sanktpēterburgas pilsētas apskates ekskursija ar autobusu: 

svinīgie Īzaka katedrāles un Ziemas pils laukuma ansambļi, 

Admiralitāte, plašais Ņevas prospekts ar greznajām savrupmājām, 

Krāšņās Marmora un Menšikova pilis, Vasilija salas strēles 

kolonnas. Pētera un Pāvela cietokšņa apmeklējums.  

Iekārtošanās viesnīcā un atpūtas pauze. 

Vakara pastaiga pa Sanktpēterburgu vai brīvais laiks 

individuālām pastaigām. 

Vasaras dārzs, Fontankas krastmala, Krievu muzeja parks un 

Ņevas krastmala. 

Viesnīca Sanktpēterburgā 

2. diena – piektdiena, 24. jūlijs 

Brokastis viesnīcā.  

Ermitāžas jeb Ziemas pils apmeklējums. Ermitāža ir viens no 

pasaules lielākajiem muzejiem. Apskates ekskursijas muzeja gida 

pavadībā. Vispasaules slavu muzejs ieguvis ar unikālu 

Rietumeiropas mākslas kolekciju - Leonardo Da Vinči, Rafaela, El 

Greko, Rubensa, Rembranta, Velaskesa un citu izcilu autoru 

darbiem. 

Kristus Augšāmcelšanās baznīca («Spas na krovi») ar deviņiem 

kupoliem ir neatkārtojams arhitektūras šedevrs. Dievnama fasādi 

un iekštelpu klāj miljoniem flīžu gabaliņu. Kara laikā nesprāgušu 

lādiņu no baznīcas kupola izvilka un neitralizēja tikai 

1961. gadā. Pie Ņevas prospekta piekļaujas slavenā Kazaņas 

 

 

 

 

 

 

 



katedrāle – monumentāla kompozīcija, kas celta pēc Romas Svētā 

Pētera bazilikas parauga. 24 kolonnu ieskautais dievnams uzcelts 

19. gadsimta sākumā tikai 10 gadu laikā! 

Vakarā izbraukums ar kuģīti pa upēm un kanāliem ar aizraujošu 

gida stāstījumu par pilsētas leģendām un noslēpumiem. 

Viesnīca Sanktpēterburgā 

 

3. diena – sestdiena, 25. jūlijs 

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija uz Pēterhofu – vienu no skaistākajiem un 

iespaidīgākajiem parkiem pasaulē. 

“Mums vajadzīga sava Versaļa” – teicis Pēteris I, un jau pēc 

deviņiem gadiem viņa vēlme tika realizēta, uzbūvējot brīnišķīgu 

piļu un parku ansambli – Pēterhofu, kas turpmākajos gados 

vairākkārt pārbūvēta. Tā padarīta plašāka un greznāka. Lejas un 

Augšas parkā var priecāties par skaistām 170 strūklakām, 

četrām kaskādēm, kuru centrā atrodas Pēterhofas slavenākā – 

Samsona – skulptūra kā simbols Krievijas uzvarai pār Zviedriju 

Ziemeļu karā.  

Pārbrauciens uz Pētera I lepnumu – Kronštates salu, kur ir viena 

no skaistākajām pareizticīgo katedrālēm Krievijā. 

Viesnīca Sanktpēterburgā 

4. diena – svētdiena, 26. jūlijs 

Brokastis viesnīcā.  

Jusupova pils – viena no krāšņākajām Sanktpēterburgas dzimtu 

pilīm, kurā notika atentāts pret cara ģimenes mīluli – Gregoriju 

Rasputinu. 

Faberžē muzeja apmeklējums. 2013. gadā atvērtais Faberžē 

muzejs 200 gadu vecajā Šuvalova pilī atrodas dažu soļu attālumā 

no Ņevas prospekta – Fontankas krastmalā. Visdārgākie no 

kolekcijas priekšmetiem – deviņas Faberžē darinātas Lieldienu 

olas, kas speciāli veidotas divu pēdējo Krievijas caru ģimenēm. 

Brauciens uz mājām. 
 

Ceļazīmes cena 255 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 240 EUR  
Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 60 EUR 

 Cenā iekļauts: 
 transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

 3 naktis 3 *** viesnīcā ar brokastīm, divvietīgās istabās ar WC un dušu  

 Balt-Go grupas vadītāja-gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildu izmaksas*  

 Elektroniskā bezmaksas vīza uz Sanktpēterburgu (Latvijas pilsoņiem), ja mēs palīdzam nokārtot 

10 EUR no personas. Bezmaksas vīzu patstāvīgi var nokārtot šeit - https://evisa.kdmid.ru/ 

Obligāta ir veselības apdrošināšana! 

 Ermitāža ar vietējo gidu  - 18 EUR/ 15 EUR (bērniem) 

 Katedrāle «Spas na Krovi» – 5 EUR, bērniem 1,30 EUR 

 Pēterhofas Lejas dārzs – 15 EUR 

 Jusupova pils ar vietējo gidu – 14 EUR 

 Faberžē muzejs ar audiogidu – 9 EUR, bērniem 4 EUR 

 Izbraukums ar kuģīti – 10–12 EUR/pers. 

 Personīgie izdevumi 

https://evisa.kdmid.ru/


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

Piesakoties avansa maksa 
jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 12.05.2020. 

Trešā iemaksa  
līdz 12.06.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
12.07.2020. 

50 EUR par personu 75 EUR par personu 75 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 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 40% no 
ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura 
vēlas doties šajā ceļojumā. 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: Derīga LR pilsoņa pase, kas vēl derīga 6 mēnešus pēc brauciena. 
 
!!! 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! 

Kustīgas un lustīgas ekskursijas ar ‘Balt-Go’! 
 

www.Balt-go.lv 
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