
    

 

 
  
 

SLOVĀKIJAS KALNI, ALAS UN 

TERMĀLIE BASEINI 

6. dienas: 25. augusts – 30. augusts, 2020. g. 

Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Maksa: 295 EUR / bērniem 290 EUR līdz 15 gadiem 

 Maza kalnu valsts Eiropas sirdī, kas ir gleznainu kalnu ainavu un ieleju 

apdāvināta.  Viduslaiku pilsētu un cietokšņu noslēpumu smarža. Zeme, kuru 

iemīlējuši gan alpīnisti, gan  vienkāršie kalnā gājēji, jautrs  plostu raftings 

krāčainajā Dunajecā.  Zeme, kurā var iekāpt mākoņos un noglāstīt tos. Kalnu 

pārgājieni Augstajos un Zemajos Tatros, Tatru tējas degustācija ražotnē, alu 

pētīšana Demanovā un relaksācija Slovākijas termālajos ūdeņos. Ballīte laupītāju 

krogā Zbojnícka koliba. 
 

1. diena – otrdiena, 25. augusts 

Izbraucam plkst. 4:00 no Smiltenes, plkst. 4:30 no Valmieras, 

plkst. 5.10 no Cēsīm. 

Pusdienu pauze Polijā, ceļmalas krodziņā. 

 Viesnīca Krakovā. 

2. diena – trešdiena, 26. augusts 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Slovākiju. 

Bahledkas koku galotņu taka–viens no jaunākajiem un 

interesantākajiem dabas objektiem Slovākijā, Beļianskas Tatros –

Augsto Tatru atzarā, kur izbūvēta 600 metru gara taka, līdz pat 24 

metru augstumā virs zemes, ar skatu torni 32 metru augstumā, no 

kura paveras pārsteidzošas apkārtnes ainavas. 

Tatru tējas ražotne pie Popradas. 

Viens no pazīstamākajiem slovāku simboliem ir Tatru tēja-

dzēriens ar dažādām garšām un dažādu stiprumu, piemērots 

dažādām gaumēm.  

Poprada neliela pilsētiņa Augsto un Zemo Tatru ielejā, kur pēc 

aktīvās dienas daļas atpūtināt dvēseli un miesu. Pilsētā ir gājēju 

zona ar veikaliem, kafejnīcām, tirdziņš, termālo baseinu 

komplekss Aqua City, mākslīgā ledus halle, vecpilsētas vēsturiskā 

daļa Spišska Sobota.  

Popradas termālie baseini-tā ir brīnišķīga iespēja atpūsties pēc 

garās dienas atpūtas kompleksā ar tvaika pirti, slīdkalniņiem.  

(www.aquacitypp.sk) 
 

Viesnīca Slovākijā, Popradā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquacitypp.sk/


3. diena – ceturtdiena, 27. augusts 

Brokastis viesnīcā. 

AUGSTO TATRU DIENA.  

Augstie Tatri ir mazākais augstkalnu rajons pasaulē, kur vairāk 

nekā 25 virsotnes pārsniedz 2500 m augstumu, pati augstākā no 

tām - Gerlaha smaile (2654 m). Pastaiga kalnos 5 - 6 stundas. 

Baudīsim kalnu takas, elposim kalnu gaisu, pusdienosim kalnu 

čatā līdzpaņemtās svietmaizes un vērosim mākoņu skreju. 

IEPIRKŠANĀS PAUZE POPRADAS LIELVEKALOS. 

Vakariņas nacionālajā krodziņā Zboijnicka Koliba ir patīkama 

iespēja nobaudīt slovāku tradicionālo virtuvi un pavadīt omulīgu 

vakaru lieliskas čigānu mūzikas pavadījumā. 
 

Viesnīca Slovākijā, Popradā. 

4. diena – piektdiena, 28. augusts 

Brokastis viesnīcā. 
 

ZEMO TATRU DIENA. 

Demanovas stalaktītu alas –Slovākijā reģistrētas vairāk nekā 500 

alas, kurās apskatāmi dažādu krāsu stalaktīti un stalagmīti. Šajā 

braucienā piedāvājam apskatīt Demanovas stalaktītu alas 2 km 

garā ekskursijā pa alu koridoriem un zālēm piecos stāvos. 

Labsajūtai noderēs silta jaciņa arī vasarā!  

Brauciens ar pacēlāju Zemajos Tatros un iespēja uzkāpt Chopok 

virsotnē. Vērodami Zemo Tatru dabas ainavas, lēnā solī dosimies 

lejā no kalna ar atpūtas pauzēm. 

Bešenovas termālo baseinu apmeklējums. Bešenovas termālo 

baseinu komplekss atrodas zem klajas debess. Jums noteikti 

pazudīs nogurums! Šie atklātie termālie baseini darbojas visu 

gadu. Ūdens tiem tiek ņemts no 1987 m dziļuma un zemes 

virspusē nonāk 70 C temperatūrā. Zinātniski pierādīta šī 

minerālūdens labvēlīgā ietekme uz gremošanas sistēmu, tam 

piemīt arī kosmētisks efekts. Pēc baseinu apmeklējuma 

izskatīsieties jaunāki vismaz par 10 gadiem  

Viesnīca Slovākijā, Popradā. 

5. diena – sestdiena, 29. augusts 

Brokastis viesnīcā. 

Brauciens ar plostu pa Polijas un Slovākijas robežupi Dunajecu 

(iespējams tikai labos laika apstākļos!) Ciemošanās pie goraliem 

Pieninsky nacionālajā dabas parkā. Brauciens ar plostu pa 

Dunajecu atklās pārsteidzoši gleznainus dabas skatus, kā arī  

klausīsimies goralu stāstus par viņu vēsturi un dzīvesveidu. 

Pārbrauciens līdz Varšavai. 

Viesnīca Varšavā, Polijā 

6. diena –svētdiena, 30. augusts 

Brokastis viesnīcā. 

 

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 

 

Ceļazīmes cena 295 EUR / 290 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 70 EUR 

 
 



Cenā iekļauts: 
 transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

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

 Balt-Go grupas vadītāja - gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*   

 Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 65. gadu vecumu – individuāla cena) 

 Bahledkas skatu tornis: 9 EUR/7 EUR- seniors, bērns 

 Brauciens ar plostu pa Dunajecu: 12 EUR  

 Popradas akvaparks Aquacity: 19 EUR (3.5 h) pers. ( pēc izvēles) 

 Pacēlājs Augstajos Tatros (turp&atpakaļ): no 24 EUR  

 Pacēlājs Zemajos Tatros(turp&atpakaļ):    no 18 EUR/14 EUR/ 13 EUR 

 Bešenovas termālie baseini: 24 EUR/pers. 

 Tatransky Tējas ražotne: 14EUR/pers. ( nepilngadīgiem ekskursija netiek piedāvāta) 

 Demānovas alas: 8 EUR - pieaugušais / 7 EUR - students, seniors / 4 EUR - bērns no 6 - 15 g., 

invalīds; 

 Vakariņas slovāku krodziņā: ~22 EUR/pers 

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

Piesakoties avansa maksa 
jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 12.04.2020. 

Trešā iemaksa  
līdz 12.06.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
25.07.2020. 

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 summu var pāradresēt citai 
personai, kura vēlas doties minētājā 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 izdotās uz 50 gadiem), 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! 
 
 

 
 

www.Balt-Go.lv 
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