
  

  
 

 
 

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. 

4 dienas 7. - 10. maijs,  2020. g. 
Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Maksa: 235 EUR/225 EUR bērniem līdz 15 gadiem 
 
1. diena – ceturdiena, 7.maijs 

Izbraukšanas laiks no Limbažiem tiks precizēts! Izbraucam pl. 

4.30 no Smiltenes, 5.00 no Valmieras,  5.40 no Cēsīm,  7.00 no 

Rīgas 

Brauciens cauri Lietuvai, Polijai. Pusdienu un iepirkšanās pauze 

Polijā, Suvalkos. 

Toruņas pilsētas apskates ekskursija. Sena Hanzas savienības 

pilsēta ar labi saglabājušamies viduslaiku aizsardzības mūriem. 

Apskatīsim vecpilsētas ievērojamākās celtnes – rātsnamu, Toruņas 

“Pizas torni”, Sv.Jēkaba un Jaunavas Marijas baznīcas, Zvaigznes 

māja, Artusa nams utt.  

Naktsmājas Torunā, Polijā 
2. diena – piektdiena, 8.maijs 

Brokastis viesnīcā.    

Gdaņska jeb Danciga– pilsēta, kurā dzima Solidaritātes kustība – 

brīvā arodbiedrība, kas ievadīja padomju sistēmas krahu Eiropā. 

Pilsētai poļu apziņā  vienmēr ir bijusi īpaša loma, par šo bagāto un 

skaisto pilsētu gadsimtiem ilgi ir norisinājušās cīņas starp Polijas 

karalisti un Teitoņu ordeni. Brīnumskaista vecpilsēta, kas 

atjaunota pēc otrā pasaules kara. Gdaņsku pavisam noteikti var 

saukt par mazo Amsterdamu.  

Izbrauciens ar kuģīti uz Vesteplati , jo Vesterplates pussalā, 

1939. gada 1. septembrī Vācija uzbruka Polijas karaspēkam – bija 

sācies Otrais pasaules karš. Šie notikumi aprakstīti nesen mirušā 

Nobela prēmijas laureāta, Dancigā dzimušā Gintera Grasa, 

grāmatā Skārda bungas. 

Sopota – īsts sabiedrības krējuma kūrorts ar milzīgu kazino, 
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karaliskām strūklakām un mūsu pašu mīļo jūru pie kājām. Kāpu 

šeit gandrīz nav, un pludmale saplūst ar pilsētas vidi, vien zaļu 

koku un krūmu josta atdala smiltis no promenādes. Pastaigu 

nozīmi pilsētā izceļ mols, kas ir tik svarīgs, ka par staigāšanu pa to 

ir jāmaksā. Sopotas slavenākā ēka ir Krzywi domek jeb sašķiebtais 

namiņš. 
 

Viesnīca Toruņā, Polijā  

3. diena –sestdiena, 9.maijs 

Brokastis viesnīcā. 

Malborkas pils - šis ir pasaulē lielākais sarkano ķieģeļu 

cietoksnis! 15. gadsimtā pats cietoksnis bija vesela pilsēta – lielās 

un labi organizētās Teitoņu Ordeņa valsts galvaspilsēta. Tagad pilī 

atrodas muzejs, kura ekspozīcija stāsta par pils vēsturi. Apskatot 

vienu no varenākajām viduslaiku bruņinieku pilīm, kura ir 

saglabājusies nemainīga no krustnešu laikiem, jums paveras reāla 

iespēja nokļūt …viduslaikos!  

Olština - pilsēta Linas upes krastā, kuras pilī dzīvojis slavenais 

astronoms Nikolajs Koperniks. Vecpilsētas apskate – Olštinas pils, 

Augstie vārti, Vecais rātsnams, Sv. Jēkaba baznīca. 

DZERAM KĀZAS ZEMNIEKU STILĀ  - poļu nacionālās 

vakariņas ar izklaides programmu. 

Viesnīca Olštinā, Polijā  

4. diena – svētdiena, 10.maijs 

Brokastis viesnīcā.  

Sv. Lipka klosteris – skaistākā baroka celtne Polijā, kurā atrodas 

brīnišķīgas ērģeles ar kustīgām Dievmātes un eņģeļa Gabriela 

figūriņām. Pēc leģendas, šajā vietā ap 1300. gadu uz liepas, kas 

auga tajā vietā, kur tagad atrodas baznīca, parādījās Dieva Mātes 

figūras ar bērnu uz rokām.  

Vācu ģenerālštābs () – Hitlera bunkurs Gerložas mežos, kur 

Hitlers 2. Pasaules kara laikā uzturējās vairāk nekā 800 dienas. 

Visu četru gadu laikā tika uzcelts vairāk kā 200 dažādas nozīmes 

ēku. Tur bija dzīvojamās ēkas, biroji, viesnīcas, kino, kazino, 

saunas, tējnīcas, vadības ēkas, noliktavas un vēl daudzas citas 

būves, bet pašas pirmās tika izbūvētas varenas un spēcīgas 

dzelzsbetona bumbu patvertnes – tā saucamie bunkuri.  

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 

Ceļazīmes cena 235 EUR / 225 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 60 EUR 

 

Cenā iekļauts: 
 viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

 visas naktis 2* vai 3* viesnīcās ar brokastīm 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*  : (2019. gada cenas) 

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

 Izbrauciens ar kuģīti  -  12 EUR/pers. bērniem  9 EUR 

 Sopotas mols – 9 PLN 

http://www.balt-go.lv/
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 Malborkas pils+vietējais gids – 14 EUR, bērniem 11 EUR  

 Ziemnieku kāzas – 21 EUR/pers., bērniem 16 EUR 

 Sv. Liepas baznīca – ziedojumi 

 Vilku midzenis – 5 EUR  
 

 

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 12.02.2020. 

 

trešā iemaksa  
līdz 12.03.2020. 

 

līdz  
12.04.2020. 

 
50 EUR 75 EUR 75 EUR 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. 
 

Ceļošanai 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! 
 
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. 
 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 
www.Balt-Go.lv īsi pirms brauciena. 
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