
 

 

 

 

 

 

Ceriņi un rododendri 
Koncerts.  

Sestdiena, 23.05.2019 
  Cena 29 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 24 EUR 

Grupas vadītāja: Lauma Abramsone 
Izbraukšana pl. 10.00 no Smiltenes, 10.35 no Valmieras, 11.05 no Cēsīm 

 
    Kā jau katru pavasari, vienā no lielākajām ceriņu kolekcijām pasaulē ir iespēja ceriņu 
ziedēšanas trakumu apvienot ar izcilu mūziku, pirms tam izbaudot vienīgo specializēto 
rododendru audzētavu Baltijā.   

 Rododendru dārzs Babītē 
 

Latvijas Universitātes  rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava 
"Babīte" ik gadu maijā pārtop īstā ziedu paradīzē, jo te uzzied desmitiem 
krāšņu rododendru dažādās krāsās.                                                                                               
Rododendrs tulkojumā no grieķu valodas – koka roze.                                                                                                                                                       
Skaistā priežu mežā 11,8 ha platībā ir iespējams apskatīt lielāko rododendru 
sugu un šķirņu kolekciju Baltijā.  Kopā ar LU Botānisko dārzu kolekcijā ir 256 
rododendru šķirnes-kultivāri. Tās ir cilvēka darbības apzināts rezultāts. 

Ne mazums iespaidīgs ir arī savvaļas šķirņu rododendru skaits – 76.                                                        
Katrs rododendru krūmiņš ir dažāds – viens apbur ar pasakainu ziedu aro-
mātu (piemēram, Rožainais zāģzoblapu rododendrs), vēl citam ir neparasti 
lāsumiņi ziedu vidū, bet kāds cits pārsteigs ar savu neparasto nosaukumu. 
Šeit katrs atradīs sev sirdij tīkamāko rododendru. Turklāt pēc krāšņās pas-
taigas ikviens mājās var aizvest kādu rododendru stādu, jo tur tos var arī 
iegādāties. 

Dobeles ceriņu dārzs. Svētku koncerts! 
Selekcionāra Pētera Upīša  ceriņu dārzā mūs sagaida smaržu, krāsu un 
emociju pārpilnība. Ierīkotais ceriņu dārzs ir apmēram 4 ha platībā un tajā 
apskatāmi vairāk nekā 200 dažādu šķirņu un hibrīdu ceriņi. 
 
19. gadu pēc kārtas Dārzkopības institūts aicina uz tradicionālo klasiskās 
mūzikas koncertu Ceriņu dārzā. Labāko Latvijas mūziķu un solistu izpildīti 
operu skaņdarbi apvienojumā ar ziedošu ceriņu smaržu piedāvā 
neaizmirstamu pasākumu. 

PL.18.00 koncertā skanēs vasarīgi spoža, klausītāju iemīļota 

Vīnes klasiķu opermūzika izcilu Latvijas Nacionālās 
operas solistu un instrumentālistu izpildījumā. 
Koncerta biļetes maksa tiks precizēta! 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 23:00, Valmiera 23:30, Smiltene 24:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

https://www.delfi.lv/temas/latvijas-universitate
https://www.opera.lv/lv/
https://www.opera.lv/lv/


Ceļazīmes cena 27EUR/ Bērniem 24 EUR   Papildus vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti! 
Derīga pase vai ID karte. 

 

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.  
 

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 un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt zvanot uz Balt-Go biroju aptuveni 

nedēļu pirms brauciena) 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar 

“Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
Atsakoties no ceļojuma  vēlāk nekā 30 dienas pirms 
brauciena –  klients zaudē visu iemaksāto summu. 
Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas 
doties minētājā ceļojumā 

 

 

piesakoties līdz  
{8.05.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

• Rododendru dārzs Babītē – 4 EUR 

pieaugušajiem/ 3 EUR senioriem, 

studentiem/ 2 EUR skolēniem; 1.,2. gr. 

invalīdiem – b/m 

• Koncerta biļete – maksa tiks precizēta! 
 

• Brauciena laikā par papildus maksu var tikt 
piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 

 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

