
 

 

 
 

 
 

ČEHIJA UN GAISMAS FESTIVĀLS 
”SIGNĀLS”  PRĀGĀ 

Čehija izsenis tiek uzskatīta par Eiropas centru. To dēvē pat par Eiropas sirdi, kurai ir sena un 
bagāta kultūra un vēsture. Prāga – Čehijas galvaspilsēta. Tā ir ne tikai viena no 
skaistākajām Čehijas, bet pat visas Eiropas pilsētām. Oktobrī Čehijas un pasaules gaismas 
dizaina meistaru vadībā Prāgas ielas, laukumi un pieminekļi pārvēršas gaismas mākslas 
objektos, kas atspoguļo Čehijas interesanto vēsturi netradicionālā veidā. 
 

5 dienas: 14. oktobris– 18. oktobris, 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena: 260 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 260  EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

 
 

1. diena – trešdiena, 14. oktobris 
 

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, Polijā 

2. diena – ceturdiena, 15. oktobris 
 

Brokastis viesnīcā.   

Pārbrauciens uz Prāgu. 

Prāgas apskates ekskursija. 

Prāga – senā pilsēta ar neparastu likteni, kas vairāk nekā 10 

gadsimtus ir saglabājusi galvaspilsētas statusu un neaizmirstamo 

viduslaiku veidolu. Pastaiga pa Ginesa rekordu grāmatā ierakstīto 

Prāgas pili. Sv. Vita katedrāle, kur senatnē notika valdnieku 

kronēšanas ceremonijas. Zelta ieliņa, Kārļa tilts ar slaveno Jana 

Nepomuka skulptūra. Vecpilsētas laukums, kur  Rātsnama 

astronomiskais pulkstenis laika ritējumu ik stundu atzīmē ar 

zvanu skaņām un 12 apustuļu procesiju. 

Prāga jaunā – ar jauno ekonomisko centru Vāclava laukumā, ar 

krāsainām reklāmu ugunīm un jocīgiem pieminekļiem. 

Pēc krēslas iestāšanās gaismas festivāla “Signāls” objektu 

apskate. 
Viesnīca Prāgā, Čehijā 

3. diena – piektdiena, 16.oktobris 
 

Brokastis viesnīcā.  

Izbraukuma ekskursija uz Karlovi Variem ( par papildus 

maksu) vai brīvais laiks Prāgā. 

    Kūrorts Karlovi Vari  pazīstams ar 12 karstajiem ārstniecisku 

minerālūdeņu avotiem, daudzām atpūtas un izklaides iespējām, 

kalnaino apkārtni  un izcilu arhitektūru. Jūs varēsiet nobaudīt 
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Karlovi Vari garšīgās vafeles un “13. avotu” – liķieri 

“Beherovka”.  

Loket pils atrodas Čehija rietumos, netālu no kūrorta Karlovi 

Vari, pie upes Ogrže. Pils tiek minēts vēstures dokumentos ap 

1234 gadu. Pilī tika fimēta slavena filma - Kazino "Royale". 

Atpakaļceļā Krušovices alus darītavas apmeklējums, kur var 

iegādāties vienu no garšīgākajām un populārākajām čehu alus 

šķirnēm. Alusdarītava šeit pastāv jau kopš 16.gs. 

Pēc krēslas iestāšanās gaismas festivāla “Signāls” objektu 

apskate. 
Viesnīca Prāgā, Čehijā  

4. diena – sestdiena, 17.oktobris 
 

Brokastis viesnīcā. 

     Libereca – latviešu ceļotājiem maz pazīstama Čehijas pilsēta ar 

izcilu rātsnamu un skaistu pilsētas centru. Vakara pastaiga 

vecpilsētā un centrā, ievērojamu vietu apskatīšana. Iespaidīgā 

neorenesanses stilā celtā Liberecas rātsnama apmeklējums. 

Pārbrauciens uz Varšavu. 

Viesnīca Varšavā, Polijā 

5. diena – svētdiena, 18.oktobris 
 

Brokastis viesnīcā. 
 

Ceļš cauri Polijai.  

Pusdienu pauze Polijā. Mājupceļš.       
 

Ceļazīmes cena CENA 260 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: CENA 260  EUR 

Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 80 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 

• Vietējais gids Prāgā – 5 EUR/pers. 

• IZBRAUKUMA EKSKURSIJA UZ KARLOVI VARIEM – 40 EUR/pers. ( iekļautas ekskursijas 

maksas uz Loketas pili un Krušovices alus darītavu+alus degustācija), ekskursija notiek, ja ir 20 braucēji 

• Liberecas rātsnams – 5 EUR/pers., bērniem 3,5 EUR 
 

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 18.07.2020. 

 

Trešā iemaksa  

līdz 18.08.2020. 

 

līdz  

25.09.2020. 

 

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: 
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 18.07, tiek ieturēti 100 eiro.  
Atsakoties pēc  18.08, tiek ieturēti 200 eiro. 
Atsakoties pēc  25.09, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda 

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

