
    

  

 
 

 

ČEHIJA – MORĀVIJAS UN BOHĒMIJAS  
 KALNI, ALAS UN PILIS 
6. dienas: 14. jūlijs – 19. jūlijs, 2020. g. 

Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Maksa: 340 EUR / bērniem 330 EUR līdz 15 gadiem 
 

Izcils ceļojums dabas mīļotājiem! Moravsky Kras dabas parks, kas ir lielākais 

karsta reģions Čehijā. Apskatīsim 138 m dziļo Macohas aizu un Punkavas alu 

labirintus - šīs alas tiek uzskatītas par skaistākajām Morāvijas karsta alām. Brno 

pilsētas izpēte. Krkonešas nacionālais parks ar augstāko Čehijas virsotni Sņežku. 

Šie dabas brīnumi nebeidz sajūsmināt gan lielus, gan mazus. 

1. diena – otrdiena, 14. jūlijs 

Izbraukšana no Limbažiem tiks precizēta. Izbraucam plkst. 4:00 

no Smiltenes, plkst. 4:30 no Valmieras, plkst. 5:10 no Cēsīm. 

Pusdienu pauze Polijā, ceļmalas krodziņā. 

Viesnīca Polijas, Čehijas pierobežā 

2. diena – trešdiena, 15. jūlijs 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Morāvijas dienvidiem ar Pālavas dabas rezervāta 

apskati. Tas reģistrēts UNESCO dabas un biosfēras rezervātu 

uzskaitē. Starp 17. un 20. gs. valdošie Lihtenšteinas hercogi 

pārveidoja savus Dienvidmorāvijas īpašumus apbrīnojamās 

ainavās Valtices – Lednices areālā /UNESCO-kultūras 

mantojuma sarakstā/. Tas apvienoja baroka arhitektūru, klasisko 

un neogotisko Lednices un Valtices piļu stilu ar, vadoties pēc 

angļu romantikas principiem, moderno lauku ainavas arhitektūru. 

Aizņemot 200 km2, šī ir viena no lielākajām mākslīgajām ainavām 

Eiropā. Pils teritorijā varat apskatīt eksotisko augu un palmu 

paviljonu. Ja vēlaties, varat uzkāpt Minareta skatu laukumā (62 m) 

un aplūkot areāla plašo teritoriju. Skaistā daba ar mežiem un ūdens 

krātuvēm, laukiem un koku alejām atstās Jums brīnišķīgus 

iespaidus. Krāšņās vasaras rezidences interjeru apskate. 

Dienvidmorāvija daudziem asociējas ar Morāvijas vīnu. Čehijas 

Nacionālā vīna salona apmeklējums. Katru gadu no vairāk nekā 

1500 Čehijas vīna šķirnēm, īpaša komisija izvēlas 100 labākos 

vīnus, kas tiek apbalvoti ar Čehijas vīna salona zelta medaļām. 

Viesnīca Brno, Čehijā 
3. diena – ceturtdiena, 16. jūlijs 

Brokastis viesnīcā. 

 Brno pilsētas apskate vietējā gida pavadībā. Iepazīšanās ar 

 

 
 

 
 
 
 



pilsētu: Brīvības laukums, Švanzuvas pils – renesanses laikmeta 

skaistākā ēka pilsētā, Kleinuvu pils, senais Rātsnams, Parnas avots 

– pilsētas ūdens apgādes senākā sistēma, Kapucīņu klosteris, 

Bīskapu rezidence, Dītrihšteina – pilsētas lielākā pils, Sv. Pētera 

un Pāvila katedrāle. 

Pārbrauciens uz Moravsky Kras dabas parku, kas ir lielākais 

karsta reģions Čehijā. Apskatīsim 138 m dziļo Macohas aizu un 

Punkavas alu labirintus - šīs alas tiek uzskatītas par skaistākajām 

Morāvijas karsta alām. Sākumā ar kājām, pēc tam ar laivu 

dosimies atklāt noslēpumaino pazemes stalaktītu un stalagmītu 

valstību.  

Viesnīca Jičinā, Čehijā 

4. diena –piektdiena, 17. jūlijs 

Brokastis viesnīcā. 

.Bohēmijas jeb Čehu paradīzes iespaidīgie akmens krāvumi egļu 

mežā ir brīnišķīgi. Vietējā leģenda vēsta, ka šajos kalnos ālējies un 

trakojis Čehu pasaku varonis Rumcajs un šī tiešām izskatās pēc 

vietas, kas ļoti piemērota pārdabisku spēku izdarībām. Prahovas 

klinšu parks – viens no senākiem dabas rezervātiem Čehijas 

Republikā. Dabas brīnums, kas veidojies daudzu miljonu gada 

garumā. Pastaiga starp klinšu blokiem un pa šaurām, klintīs 

izkaltām takām. Patīkams pārgājiens vairāku kilometru garumā: 

skatu laukumi, neaprakstāmi dabas brīnumi un unikālas ainavas. 

Hruboskalas pils - renesanses laika pils tika uzcelta uz 

smilšakmens vietā, kur agrāk atradās viduslaiku pils, kas celta 14. 

gadsimtā. 1804. gadā tika izveidots parks angļu stilā. Apkārt pilij 

apvijas pastaigu takas, kas pilnas ar noslēpumiem, ko čukst 

dižskābaržu lapenes un apkārtējie akmeņi. 

Vakariņas viduslaiku krogā - viduslaiku šova noskatīšanās, kurā 

ir gan čūsku dīdītājs, gan raganu dedzināšana, bruņinieku cīņas ar 

zobeniem, uguns spļāvēji un dejas uz galdiem.  

Šovs ilgst trīs stundas. 

Viesnīca Jičinā, Čehijā 

5. diena –sestdiena, 18.jūlijs 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz Krkonešas nacionālo parku. Čehijas augstākās 

virsotnes Sņežkas (1603m v.j.l.) iekarošana. Tā atrodas uz Polijas 

un Čehijas robežas Sudetu kalnu grēdā, Krkonešas nacionālajā 

parkā. Kalna galā ir arī pasts, no kura var aizsūtīt pastkarti mājās 

palicējiem. 

Pārbrauciens līdz Varšavai. 

Viesnīca Varšavā, Polijā 

6. diena –svētdiena, 19.jūlijs 

Brokastis viesnīcā. 

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 

 
 

 
 

 

 

 

Ceļazīmes cena 340 EUR / 330 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 

 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) 

 Valtices pils – 300/210 CZK 

 Lednices pilis – 270/250 CZK 

 Punkvas alu labirints – 250 CZK/210 CZK 

 Prahovas klinšu parks – 100/80 CZK 

 Hruboskalas pils – 50/30 CKZ 

 Šovs viduslaiku krogā – 160 CZK + vakariņas pēc pašu vēlēšanās 

 Pacēlājs Sņežkas kalnā – 430 CZK ( iespējams braukt vienā virzienā, tad – 230 CZK) 

 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 12.05.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
12.06.2020. 

100  EUR par personu 100 EUR par personu 100 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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