
    

 

 
 
 

ZVIEDRIJA. SVĒLANDES ZEME NO 
STOKHOLMAS LĪDZ UPSĀLAI PAVASARĪ 

5 dienas: 30. aprīlis - 4. maijs, 2020. g. 

Grupas vadītāja Dace Sarkane 

Maksa: 297 EUR / bērniem 275 EUR līdz 15 gadiem 
 

Zviedrija. Svēlandes zeme no Stokholmas līdz Upsālai pavasarī. Skaista jebkurā 

gadalaikā. Tajā jūs nekad neesat tālu no ūdens. Salas un klintis visapkārt, šeit 

var redzēt valdzinošu kultūras un dabas apvienojumu. Austrumu Svēlandes 

lepnums ir zaļās salas un mirdzošie līči, staltās pilis un mazās pilsētiņas. 

Mēģināsim kaut nedaudz aplūkot reģiona provinces – Uplandi, Sēdermanlandi 

un Vestmanlandi. Idilliskā mazpilsēta Nortelje, Zviedrijas otrā vecākā pilsēta 

Sigtūna. Upsāla – universitātes un Zentas Mauriņas pilsēta. Enkēpinga – redīsu 

pilsēta. Vesterosa, Strengnēsa – karalistes atslēgu sargātāja. Stokholma – 

Ziemeļu Venēcija. 

1. diena – ceturdiena, 30. aprīlis 

Izbraucam plkst. 12:00 no Smiltenes,  

plkst.  12:30 no Valmieras, 

plkst. 13.10 no Cēsīm. 

Brauciens līdz  Rīgai, iekārtošanās uz prāmja, lustīga un kustīga 

nakts uz prāmja. 

2. diena – piektdiena, 1. maijs 

    Enkēpinga – pilsēta Mēlarena ezera krastā, kas pazīstama ar 

saviem skaistajiem parkiem. No akmens laikmeta saglabājušies 

brīnišķīgi klinšu grebumi, savukārt vikingu laikmetā tā bija 

nozīmīgs tirdzniecības centrs. 

    Vasterosa -  arī viena no vecākajām Zviedrijas pilsētām, kas 

tika dibināta 990. gadā, bet 1623. gadā šeit tika dibināta pirmā 

vidusskola  Zviedrijā.  

    Mariefreda - gleznainā mazpilsēta ar bagātu vēsturi, atrodas 

netālu  no Stokholmas, kas celta ap majestātisko Gripsholmas pili. 

Gripsholma bija cietoksnis 14. gadsimtā un savu pašreizējo 

veidolu ieguva 1530. gados karaļa Gustava Vāsas vadībā. Tajā 

atrodas Zviedrijas valsts portretu kolekcija.  

 

Viesnīca Stokholmā. 

 
 

 

 



3. diena – sestdiena, 2.maijs 

Brokastis viesnīcā. 

      Nortelje-  pilsēta, kuru  1622. gadā dibinājis karalis Gustavs II 

Ādolfs, bet liela daļa pilsētas tika nodedzināta 1719. gadā, kad 

krievi izpostīja salas, sadedzinot visu, kas bija viņu ceļā. 1800. 

gadu vidū Nortelje bija viens no Baltijas populārākajiem piejūras 

kūrortiem, kas bija pazīstams ar dziedinošajiem dubļiem. 

Upsala -  Upsala ir Zviedrijas ceturtā lielākā pilsēta un nozīmīga 

universitātes pilsēta, kas ir bagāta ar dažādiem kultūrvēsturiskiem 

pieminekļiem. Upsala tiek dēvēta par Kārļa Linneja un Zentas 

Mauriņas pilsētu. Pilsētas siluetus jau no tālienes iezīmē Upsalas 

katedrāles torņi. Tā ir skandināvu garākā un lielākā baznīca.  

Skoklosteras pils, kas kādreiz bijusi dzīvesvieta vienam no 

Gustava II Ādolfa ģenerāļiem, kurā var apskatīt oriģinālu 17.gs. 

pils interjeru.  

Sigtuna – otra vecākā Zviedrijas pilsēta, kas dibināta 10. 

gadsimtā. Neliela mazpilsēta ar burvīgām koka ēkām pie Mēlarena 

ezera. Apvidus ir bagāts ar rūnu akmeņiem, kas aizrauj ikvienu 

vēstures cienītāju 

 

Viesnīca Stokholmā.  

4. diena – svētdiena, 3.maijs 

Brokastis viesnīcā. 

 Stokholma tiek saukta par „Ziemeļu Venēciju”, jo atrodas uz 

salām gleznainā vietā starp Mēlarena ezeru un Baltijas jūru un ir 

viena no skaistākajām Eiropas galvaspilsētām. Tā ir izvietojusies 

uz neskaitāmām salām, uz kurām atrodas dažādi muzeji. 

Djurgarden sala ir Stokholmas galvenā pastaigu vieta, kurā pēc 

izvēles varēsim aplūkot tās interesantos muzejus – Vāsa muzejs, 

ABBA-s muzejs, Skansens. 

Brīvais laiks pilsētā pirkumiem un suvenīru iegādei. 

Došanās uz prāmi un  lustīga un kustīga nakts uz prāmja. 

5. diena – pirmdiena, 4. maijs 

~11.00 ierašanās Rīgas pasažieru ostā.   Brauciens uz mājām. 

 

 

 
 

 
 

 

Ceļazīmes cena 297 EUR / 275 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

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

Cenā iekļauts: 
 transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

 viena vieta 4 vietīgā B klases kajītē uz prāmja turp un atpakaļ 
 2 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) 

 Brokastis uz prāmja – iepriekš rezervējot 13 EUR, pērkot uz kuģa – 15 EUR no personas 

  Gripsholmas pils – 8EUR/pers. + 8 EUR/pers. gidam angļu valodā  

  Upsalas katedrāle – 50 SEK/pers. 

  Skoklosteras pils – 15 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 10.02.2020. 

Trešā iemaksa  
līdz 10.03.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
12.04.2020. 

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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