
 

 

 
 

 
 

SUPER PIEDZĪVOJUMS POLIJĀ UN 
ČEHIJĀ – Eiropā garākā rodeļu trase, augstākie 

amerikāņu kalniņi un lielākais akvaparks! 
 

6 dienas: 18. augusts–23. augusts, 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena: 285 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 270 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja – Žanna Otersone 

 

Sakrāsim pirms rudens pozitīvas emocijas un brīnumainus piedzīvojumus! UNESCO 

kultūras mantojuma objekti Polijā un Čehijā, atraktīvi piedzīvojumi Polijas izklaides parkā 

Energylandija un lielākajā ieskštelpu akvaparkā SUNTAGO, izpētīsim sudraba raktuvju 

pazemes labirintus un aplūkosim brīnišķīgos Beskidu kalnus! Neaizmirstams piedzīvojums 

gan pieaugušajiem, gan tīņiem, gan bērniem! 
 

 

1. diena – otrdiena, 18. augusts 
 

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 Krakovā, Polijā 

2. diena – trešdiena, 19. augusts 
 

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija uz Veļičkas sāls raktuvēm. 

Veļička ir senākais sāls raktuvju apstrādes centrs, kas iekļauts 

UNESCO mantojumā. Viduslaiku kalnrūpniecības objekta 

apmeklējums, vietējā gida pavadībā. Gadsimtu gaitā kalnrači zem 

zemes ir izveidojuši daudzas greznas zāles, kur absolūti viss 

izveidots no sāls: maziņās kapelas un plašās zāles, gleznainais 

pazemes ezers, visdažādākās skulptūras, statuetes, freskas un 

lustras – vesela pazemes pilsēta! Pēc raktuvju apskates iespējams 

iegādāties, kādu no suvenīriem, sāls lampu, pārtikas vai vannas 

sāli. 

Krakovas apskates ekskursija. Vāvelas pūķis, kurš apvīts ar 

leģendām un ir pilsētas simbols. Vāvela ir Polijas patriotisma, 

neatkarības, lepnuma un cerību varenais simbols, kas atrodas 50 m 

augsta kalna virsotnē. Krakovas Rynek Główny ar Sv. Marijas 

baziliku, no kuras torņa katras stundas sākumā atskan taures 

skaņas. Sukenicas tirdzniecības ēka – Vadmalu tirgus, kur 

iekšpusē pārdod tautas meistaru darinājumus un rotaslietas.  

Brīvs laiks pilsētā, lai patstāvīgi iepazītos ar daudzajiem pilsētas 
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muzejiem. Kad kultūra gana baudīta, var mesties pilsētas centra 

krodziņu un veikalu virpulī. Ieturēt maltīti kādā no daudzajiem 

vecpilsētas restorāniem, kuros var nobaudīt ne tika poļu, bet arī 

citu tautu virtuvi. Zinātāji stāsta, ka Krakovā izdodas pašas labākās 

iepirkšanās tūres. Tur atrodami gan mazi saloniņi ar neredzētām 

lietām, gan arī visu zināmo zīmolu veikali un iepirkšanās centri. 

Viesnīca Krakovā, Polijā 

3. diena – ceturtdiena, 20. augusts 
 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Zatoru. 

Energylandia – lielākais atrakciju parks Polijā. Tas piedāvā 

desmitiem atrakciju, kas atrodas 35 ha platībā. Jautrību un 

piedzīvojumus visas dienas garumā tur var atrast gan bērni, gan 

pusaudži, gan pieaugušie. 

https://energylandia.pl 

Klodzko. Pilsētas cietoksnis ir viens no krāšņākajiem un 

nozīmīgākajiem vēstures pieminekļiem Lejassilēzijā. No tā 

torņiem paveras skaists skats uz pilsētu un apkārtējiem kalniem. 

Pazemes labirinti ļaus izjust karavīru dzīves atmosfēru pagātnē! 

Viesnīca Klodzko, Polijā  

4. diena – piektdiena, 21. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz Čehiju, uz Dolni Moravu. 

SKY WALK – Debesu pastaiga tūkstoš metru virs jūras līmeņa 

starp mākoņiem. Te paveras skaisti skati uz gleznaino Morāvas 

upes ieleju. 

Unikāla iespēja pastaigāties. Tie, kam ir vēlme “noķert 

adrenalīnu”, var pastaigāt pa piekārto tīklu, nobraukt pa 

spirālveida slīdkalniņu. Kopā ar draugu var nobraukt pa Eiropā 

garāko rodeļu trasi, kur elpa aizraujas no prieka un sajūsmas. 

Pārbrauciens uz Kutna Horu. 

Kutna Hora – UNESCO kultūras mantojuma pilsēta, ko mēdz 

dēvēt par sudraba pilsētu, par Čehijas dārgumu glabātavu. Ielas, 

mājas, baznīcas ir vēstures notikumu liecinieces, kas glabā 

dažādus noslēpumus un leģendas. 

Apmeklēsim Čehijas sudraba muzeju, kur iepazīsim sudraba 

ieguves un apstrādes procesu šauros pazemes labirintos. 

Viesnīca Klodzko, Polijā 
 

5. diena – sestdiena, 22. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz lielāko iekštelpu akvaparku Eiropā – 

SUNTAGO.  

Lielo ūdens parku veido trīs īpašas zonas: piedzīvojumu, saunu un 

atpūtas zona. Parkā ierīkoti ūdens slīdkalniņi ar kopējo garumu 

vairāk nekā 3 km; baseini, kas kopumā aizņem 2000 kvadrātmetru; 

termālie baseini ar 840 kvadrātmetru kopējo platību; 700 īstas 

palmas; 4000 atpūtas krēsli; 20 000 kvadrātmetru plašs dārzs; 

astoņas dažādas saunas un četri labsajūtas baseini. 

http://www.balt-go.lv/
https://energylandia.pl/
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https://parkofpoland.com 

Viesnīca Varšavā, Polijā 

 6. diena – svētdiena, 23. augusts 
Brokastis viesnīcā. 

Mājupceļš... pilns iespaidu un emociju... 
 

 
 

Ceļazīmes cena CENA 285 EUR bērniem līdz 15 gadiem: CENA 270 EUR 

Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 100 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. 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

• apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot ar 65 gadu vecumu – individuāla cena), 

IEEJAS MAKSAS: 

• Veļičkas sāls raktuves – 93 PLN pieaug., 84 PLN bērniem, 

• Energylandija – 119 PLN/pers. grupā 

• Suntago akvaparks – 79 PLN pieaug., 69 PLN bērniem, 

• Izbraukuma ekskursija uz Čehiju – 35 EUR/pers. 

• SKY WALK – 390 CZK (pacēlājs turp un atpakaļ), 

• Nobrauciens ar rodeli – 290 CZK, 

• Sudraba muzejs – 70 CZK pieaug., 50 CZK bērniem. 
 

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

personīgi: „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Avansa maksa jāveic 5 dienu 

laikā no pieteikšanās brīža 
Otrā iemaksa  

līdz 15.06.2020. 

Trešā iemaksa  

līdz 15.07.2020. 

 

līdz  

1.08.2020. 

50 EUR 100 EUR 100 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 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 15.06, tiek ieturēti 100 eiro.  
Atsakoties pēc  15.07, tiek ieturēti 200 eiro. 
Atsakoties pēc  1.08, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda 

 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā 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 uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai! 
Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. “Balt-Go” patur tiesības sasēdināt kopā tos 
ceļotājus, kuri 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/
https://parkofpoland.com/
mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums

