
  

 

 

 

 

 

 Viļņa skolēnu pavasara 
brīvdienās 

17.–18.10.2020. 
 Cena 85 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 

Ekskursijas vadītāja Sarmīte Eglīte 
Izbraukšanas 5.40 no Valmieras, 6.10 no Smiltenes, 7.00 no Cēsīm 

 
 

Etnokosmoloģijas muzejs – vieta, kur zinātnieki apvienojuši folkloru un etnogrāfiju ar 
astronomiju. Dosimies pastaigā pa Viļņas vēsturisko centru. Izbaudīsim nebeidzamos priekus 

VICHY ūdens parkā. 
 

   

1. diena, 17. marts – sestdiena 
Lietuvas Etnokosmoloģijas muzejs – tā ir viena no visvairāk ārvalstu tūristu 
apmeklētajām vietām Lietuvā. Ekskursijas laikā pa pazemes galerijas ieeju 
pacelsimies augšā. Piecās dažādās zālēs uzzināsim par cilvēku komunikāciju 
ar kosmosa pasauli – seno etnisko pasauli, pasaules mērījumiem, kalendā-
riem, astronomiju, kosmosa izpēti, dzīvību ārpus Zemes, civilizācijas nākot-
nes iespējas. 
Iekārojamies viesnīcā netālu no pilsētas centra. 
 
Par papildus maksu iespējams pieteikt vakariņas viesnīcas restorānā. 
Vakariņu maksa 8 EUR (maksa jāveic pirms brauciena). 
Piedāvājumā – dienas zupa, vistas gaļas karbonāde ar piedevām. 
 
Pēc vēlēšanās iespēja doties uz Viļņas VICY ūdens akvaparku.  
(turp mūs nogādās “Balt-Go” autobuss, atpakaļ uz viesnīcu plānots nokļūt, 
izmantojot sabiedrisko transportu). 
 
Baudīsim ūdens centra dažādās atrakcijas, džakuzi vai relaksēsimies plaša-
jā pirts kompleksā. 

• Eksotiska Polinēzijas salu atmosfēra un moderns 
Dizains, 

• lavas pirts komplekss, kurā ir dažādas pirtis, 

• relaksējoši džakuzi un iespaidīgas kaskādes, milzīgs baseins ar māk-
slīgajiem viļņiem, 

• akvaparka centrālā atrakcija ir “Maoru kliedziens”, kas 
darbojas pēc svārsta mehānisma principa un ir pati augstākā (15 m), 

• astoņas dažādu augstumu nobraucienu trases, no kurām 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



garākā ir “Kanoe upe”, kas ir 137 m gara un plūst cauri visam parkam, 

• deviņi ūdenskalniņi un daudz dažādu cauruļu (garumā līdz pat 
115 m). 

Dažādas bufetes, restorāni un bāri, kur baudīt atspirdzinošus dzērienus un 
gardas uzkodas 
 
 

2. diena, 18. marts – svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 

Viļņas pilsētas iepazīšana. Pastaiga pa vecpilsētas šaurajām ieliņām ļaus 
izjust pilsētas seno garu. 
 

Viļņas Ilūziju muzejs. 
400 kvadrātmetru lielajā Ilūziju muzejā VILNIL, kas durvis vēris 2016. gada 
vidū, var ļauties prātu un acis apmānošam piedzīvojumam. Apmeklējot šo 
muzeju, varēsiet iemūžināt sevi attēlos, kuros būsiet redzams dažādās ne-
iespējamās situācijās, piemēram, staigājot pa griestiem, guļot milža pusdie-
nu šķīvī vai pats iejūtoties milža tēlā. 
Veikala pauze. 
Atgriešanās laiki aptuveni 21.00 Cēsis, 21.50 Smiltene, 22.20 Valmiera. 

Ceļazīmes cena 85 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

Uzmanību! 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.  
Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 

www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti publicitātei. 

 

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.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 15 eiro. 
Atsakoties pirms 2.10, tiek ieturēti 25 eiro. 
Atsakoties pēc 2.10, 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. 

piesakoties līdz  
2.10.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

• brokastis. 

• nakšņošana viesnīcā. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Lietuvas Etnokosmoloģijas muzejs – 4,40 EUR 

pieaugušajiem, 2,20 senioriem un skolēniem, 

• VICY ūdens akvaparks – individuāli, 

• Viļņas Ilūziju muzejs – 11 EUR pieaugušajiem, 

9 EUR studentiem, skolēniem, senioriem, 

bērniem līdz 7 g.v. bez maksas, 

• vakariņas viesnīcā – 8 EUR no personas              

(maksa jāveic pirms brauciena). 

* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

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