
 
 

 

 

 

Austrijas dārzi rudens krāšņumā 

29.septembris – 4.oktobris, 2020. 
Ceļazīmes cena 365 EUR/ 345 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Ekskursijas vadītāja Agra Kļaviņa 
 

Rudens krāšņumā ciemosimies Austrijas burvīgākajās vietās. Iepazīsimies ar Hābsburgu dinastijas 

mantojumu. Baudīsim vareno, skaisto un romantisko Vīni. Iepazīsimies ar parkiem un dārziem Grācā, 

muzikālo Zalcburgu. Pārsteidzošais Melkas klosteris. Alpu kalnu varenība un neparastais skaistums. 
   

1. diena – 29. septembris, ordiena 
 

Izbraukšana pl. 5:00 Smiltene, pl. 5:40 Valmiera, pl . 6:20 Cēsis, pl. 7:00 

Sigulda, pl. 8:00 Rīga (Jugla). 

Brauciens caur Lietuvu. Naktsmītne Polijā.  

2. diena – 30. septembris, trešdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens līdz Vīnei. Vīne laiku lokos: Sv. Stefana Doms, bijusī 

imperatoru rezidence - Hofburga, Ķeizaru kapenes, Vīnes opera, Parlamenta 

ēka, Rātsnams, Rings un  Hundervasera modernās projekta ēkas. Parki un 

pieminekļi.   

“Es zinu - man Donava būs zila 

Un Vīnes gars 

Tai pāri slīdēs 

Valsī.” 

Nakšņošana Vīnē. 

3. diena – 1. oktobris, ceturtdiena 
Brokastis viesnīcā. 

Ceļš uz Štīrijas sirdi Grācu, kura bieži tiek saukta arī par dārzu pilsētu, jo 

pilsētas iekoptie dārzi un parki priecēs mūs rudens košajās krāsās. Uzkāpsim 

Šlosbergas kalnā – kur  dārzs veidots pa stāvo - 400 m augsto vertikāli un  

stādījumos integrētas vēsturiskās skulptūras,  

Izstaigāsim  ielu pa ielai, laukumus un parkus, uzkāpsim līdz pulksteņa 

tornim un pārliecināsimies, ka pilsēta ir viena no vislabāk saglabātajām 

vecpilsētām Viduseiropā un ir cienīga UNESCO Pasaules kultūras un 

mantojuma daļa.. 

 Alpu pakājē pie Grācas ir Egenbergas pils ar savu atturīgi nosvērto dārzu, 

pa kuru pastaigājas  karaļdārza cienīgi putni – pāvi. Egenbergas dārzs ir 

domāts mierīgai pastaigai, atpūtai, kur ik pa laikam paveras ainavisks skats, 

kur savienojas vēsturiskas dārza plānojuma tradīcijas un mūsdienu dārzu 

mode. 

Grācas botāniskais dārzs. 

Tase kafijas un strūdele 

Nakšņošana Vīnē. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



4. diena – 2. oktobris, piektiena 
Brokastis viesnīcā. 

Austrija, Zalcburgas lielo ezeru zeme. Brauciens gar Mēnesezeru, 

Atenezeru, Fušezeru. Pastaigas un sajūtu baudīšana imperatoru pilsētiņā 

Bādišlā. Volfgangezers un St. Volfganga pilsētiņa. Gleznainais Šafberga 

kalns. Romantisks brauciens ar kalnu vilcienu. (23/34 EUR). Burvīgas 

ainavas uz kalnu virsotnēm un skaistajiem Zalcburgas zemes zilajiem 

ezeriem. Esam vietā, kur filmēti skati leģendārajai filmai “Mūzikas skaņas”. 

Pēc izvēles atgriešanās ielejā ar vilcieniņu vai trīs stundu skaists pārgājiens 

kājām. Vakarā pastaiga pa Mocerta dzimto pilsētu – Zalcburgu. 

Nakšņošana pie Zalcburgas. 
 

5. diena – 3. oktobris, sestdiena  
Brokastis viesnīcā. 

Ceļš uz Melku – Melkas abatija – Austrijas krāšņākais baroka stila 

klosteris, kas iespaidīgi paceļas uz augstas kraujas virs Donavas. Vieta, kurai 

nevar aizbraukt garām ar vieglu sirdi. 

Ceļš līdz Čenstohovai. 

Nakšņošana Čenstahovā 

6. diena – 4. oktobris, svētdiena 
Brokastis viesnīcā.  

Mājupceļš Polija, Lietuva.  

Nakšņošana mājās, savās gultiņās. 
 

Ceļazīmes cena 365 EUR personai, bērniem līdz 15. gadiem 345 EUR 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 180 EUR, piemaksa par papildus sēdvietu autobusā – 70 EUR 

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 trīs mēnešus pēc ceļojuma 

beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim 

(beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

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, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 
 

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

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 

avansa maksu jāveic 5 

dienu laikā no pieteikša-

nās brīža.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.07.2020. 

trešā iemaksa  

līdz 12.08.2020. 

 

līdz  

1.09.2020. 

 

100 EUR no personas 100 EUR no personas 100 EUR no personas 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 12.07, tiek ieturēti 100 eiro.  

Atsakoties pēc  12.08, tiek ieturēti 200 eiro. 

Atsakoties pēc  1.09, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda 

Ceļojuma cenā iekļauts: 
• viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

• visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 

Papildu izmaksas  – pēc izvēles (2019. gada cenas): 
• Ceļojuma/veselības apdrošināšana 1 EUR dienā (no 64. gadu 

vecuma – individuāla cena) 

• Personīgie izdevumi, pusdienas, vakariņas. 

• Vīnē :Ekskursija pa pilsētu – 5.00 EUR 

• Izbraukuma ekskursija uz Grācu – 25 EUR 

• Ķeizaru kapenes – 5.00 EUR 

• Šēnbrunas pils – 18.00 EUR 

• Zalcburga Hoenzalcburgas cietoksnis ar funikulieri – 12.00 

EUR 

• Melka – Melkas abatija – 12.00 EUR 

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


 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!  
 


