
 

 

 

 
 
 

Ziemassvētku galvaspilsēta Strasbūra 
Francijā 

 Strasbūru mēdz dēvēt par Eiropas Ziemassvētku galvaspilsētu, kur atdzīvojas brīnumi. Visa 

pilsēta ir kā brīnuma gaidās. Veikaliņu pārdevēji tur pārvēršas par elfiem, pilsētu laukumi 

smaržo pēc karstvīna un piparkūkām. Visur skan priecīgas bērnu čalas un pieaugušo jautrie 

smiekli. Acis žilbst no krāsu daudzveidības. Bet pa ceļam ielūkosimies Erfurtes, Veimāras un 

Prāgas izgreznotajās vecpilsētas ielās, laukumos un noķersim Ziemassvētku brīnumu aiz 

astes... 
 

7 dienas: 14. decembris– 20. decembris, 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena: 475 EUR / bērniem līdz 15 gadiem: 455 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

 
 

1. diena – pirmdiena, 14. decembris 
 

Izbraukšanas laiki: pl. 3:30 no Smiltenes, pl. 4:00 no Valmieras, pl. 
4:40 no Cēsīm, pl.  5:10 Sigulda, pl. 6:10 no Rīgas. 
Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā.  
Viesnīca  Vroclavā, Polija 

2. diena – otrdiena, 15. decembris 
 

Brokastis viesnīcā.  
Pārbrauciens uz Prāgu. 

Prāga – senā pilsēta ar neparastu likteni, kas vairāk nekā 10 
gadsimtus ir saglabājusi galvaspilsētas statusu un neaizmirstamo 
viduslaiku veidolu. Prāga – dēvēta par pašu mistiskāko pilsētu 
Eiropā, kur bijušajā morgā ierīkota kafejnīca, kur uz Kārļa tilta 
satiekas romantiskie mīlētāji, kur parkos pagalmos slēpjas 
interesanti pieminekļi- Prāgas pils, Kārļa tilts, vecpilsēta ar 
astronomiskā pulksteņa vērošanu, suvenīru iela un vecais tirgus 
laukums. Smieklu, jautrības, dzīvesprieka galvaspilsēta.  
Prāga - jaunā ar jauno ekonomisko centru Vāclava laukumā, ar 
krāsainām reklāmu ugunīm un jocīgiem pieminekļiem. 
Prāgas Ziemassvētku tirdziņš ir viens no lielākajiem Eiropā, kur 
varēsim iegādāties dāvanas tuviniekiem, nogaršot trdelnikus, 
vērot gaismas šovus. 
Viesnīca Prāgā, Čehija 

3. diena – trešdiena, 16.decembris 
 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Strasbūru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tūrisma un transporta kompānija „Balt-Go”   www.BaltGo.lv   t. 27775764; 27661174 

 Strasbūra - skaista pilsēta ar saglabātu seno daļu, kas bijusi gan 

vācu, gan franču valstīm piederoša, un ir galvenokārt vācu - 

elzasiešu un Eiroparlamenta deputātu apdzīvota.  

Grandiozs Doms, slavenā “mazā Parīze” – fotogēniski pildrežģa 

kvartāli uz Illas upes saliņām, Segtais tilts. 

Vakarpusē pastaiga pa Strabūras ielām, izbaudot Ziemassvētku 

galvaspilsētas piedāvātos pārsteigumus un izklaides. 

Viesnīca Francijā, Strasbūrā 

4. diena – ceturdiena, 17.decembris 
 

Brokastis viesnīcā. 

     BRĪVA DIENA STRASBŪRĀ. 
Dienā pilsēta ir pavisam citādāka – ir pierimusi vakara kņada, ielās 

un mazajās saldumu bodītēs ir iestājies miers. Kā reiz, lai 

izstaigātu šaurās ieliņas vēlreiz un apskatītu skaistās pildrežģu 

mājiņas, ieklausītos Illas upes ūdenskritumos. 

Viesnīca Francijā, Strasbūrā 
 

5. diena – piektdiena, 18. decembris 
 

Brokastis viesnīcā. 

Erfurte – īsta viduslaiku pilsēta: ar šaurām ieliņām, kur ēkas 

gandrīz sakļaujas augšējos stāvos, ar baznīcām, kur blakus rotājas 

dažādi arhitektūras stili, ar snaudošiem tiltiņiem, kas savieno 

klusās upītes Geras krastus. Erfurtes vecpilsētu pielīdzina Prāgai – 

tik liela un ... dažāda. Erfurte – Tīringenes galvaspilsēta, reģiona 

visvecākā pilsēta, kas saglabājusi unikālu viduslaiku atmosfēru. 

Līdzās neskaitāmajiem arhitektūras pieminekļiem pilsēta īpaši 

lepojas ar Tirgotāju tiltu, kas ir pats garākais Eiropā tilts - iela, 

pārspējot pat Florences Seno tiltu un Venēcijas Rialto.  

Veimāra - (Weimar) – neliela pilsēta Ilmes upes krastā, kurā 

uzturējās Gēte, Šilers, Bahs, Vāgners, Ferencs Lists, Rihards 

Štrauss, Frīdrihs Nīče. Pilsēta tiek dēvēta par vācu klasiskās 

literatūras centru. 1998.gadā Veimāras vecpilsēta iekļauta 

UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. 

Ekskursija ar vietējo gidu. 

  Viesnīca pie Veimāras, Vācijā 

6. diena – sestdiena, 19. decembris 
 

Brokastis viesnīcā. 
Pārbrauciens uz Drēzdeni.  

     Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas 

bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet pateicoties 

restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Var teikt, 

ka Drēzdenei ir vairāki centri, no kuriem populārākais ir kvartāls 

ap Teātra laukumu – Rezidences pils, Galma baznīca, Cvingers, 

kas ir visslavenākā Drēzdenes celtne, celta baroka stilā. Ēkas 

nosaukums tulkojumā nozīmē "eja starp pilsētas nocietinājuma 

vaļņiem”. Gleznu galerija, Zempera opera, Augusta tilts un Brīles 

terase. Ekskursija vietējā gida pavadībā- 2 stundas. 

http://www.balt-go.lv/
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Iepirkšanās Drēzdenes lielveikalā “Elbepark” 

Pārbrauciens uz Poliju. 

Viesnīca pie Lodzas, Polijā 

7. diena – svētdiena, 20. decembris 
Brokastis viesnīcā. 
 

Ceļš cauri Polijai.  
Pusdienu pauze Polijā. Mājupceļš. 
 

 
 

Ceļazīmes cena 475 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: 455 EUR 

Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 120 EUR 

Cenā iekļauts: 

 viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

 visas naktis 2 vai 3*** viesnīcās ar brokastīm, divvietīgās istabās ar WC un dušu  

 Balt-Go grupas vadītāja-gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 

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

Ieejas maksas 

 Gids Erfurtā un Veimārā – 8 eiro/pers. 

 Gids Drēzdenē – 5 eiro/pers. 

 Gids Strasbūrā – 5 eiro/pers. 
 

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 25.09.2020. 

 

Trešā iemaksa  

līdz 25.10.2020. 

 

līdz  

25.11.2020. 

 

100 EUR 150 EUR 150 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:Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda. 
Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 50 eiro. 
Atsakoties līdz 25.09, tiek ieturēti 200 eiro.  
Atsakoties pēc  25.10, tiek ieturēti 300 eiro. 
Atsakoties pēc  25.11, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda 
 
Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
•Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā 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!  
 

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

