
 

 

 
 

 
 

Pa Piebalgas baltajiem ceļiem 
 

1 diena: 17. oktobris,sestdiena 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena: 24 EUR / bērniem līdz 15 gadiem: 21 EUR 
Izbraukšanas laiki: pl. 7.00 no Smiltenes, pl. 7:30 no Valmieras, pl. 8.00 no Cēsīm. 

 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

 
 

Vecpiebalga 
 

Vecpiebalga – senā kultūrvēsturiskā Piebalgas novada centrā 

atrodas Vecpiebalgas pagasts. Visā Latvijā to pazīst kā kultūras 

mantojuma šūpuli, un vēl šodien cilvēki dodas uz Vecpiebalgu, lai 

smeltos iedvesmu garīgajam darbam. Brīnišķīgā Vecpiebalgas daba 

tāpat kā sendienās atraisa radošo domu. 

 

Piebalgas porcelāna fabrika 
Šobrīd ir vienīgā porcelāna fabrika Latvijā. "Baltais zelts" kļuvis 

par vienu no Piebalgas simboliem. Šeit porcelāns ir māksla un 

tūrisma objekts, suvenīrs un prezentācijas priekšmets, kā arī 

materiāls radošām izpausmēm. 

 

Vecpiebalgas muižas kalpu mājā iekārtota Sveču 

māja. 
Vēl neiedegtas sveces smarža piepildīs istabu un atgādinās par 

skaisto piedzīvojumu, kad pats radīji brīnumu. 

Sveču liešanas meistarklase, katra iespējām un vēlmēm. 

 

Pusdienu pauze Vecpiebalgā kafejnīcā “Ļaura”. 
 

Kino Ferma Vecpiebalgā 
Seno kino lietu privātkolekcija ietver sevī pagājušā gadsimta 

projektorus, kameras, filmas un citus ar kino saistītus priekšmetus. 

Ir iespēja redzēt autentisko kino! 

 

Līgas Lieldienas adījumu darbnīca 
Mēteļi, džemperi, kleitas un jakas- šīs latvju pūra bagātības varēs 

apskatīt un iegādāties “ Līgas adījumu darbnīcā”. Pati saimniece, 

Līga Lieldiena, jums parādīs un pastāstīs, kā tiek adīti mēteļi, jakas 

un džemperi, kuri rudenī un ziemā jūs sasildīs līdz pat sirds 

dziļumiem. Adījumi tiek adīti no dabīgās vilnas - mohēra, alpaka, 

Latvijas aitas vilna, suns, kazlēnu mohēra, trušu vilna un lins. 

 

 

 
 

 

 

 

 



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

Jaunpiebalgas evaņģēliski luteriskā baznīca 
Izcilais Vidzemes dievnams – Jaunpiebalgas evaņģēliski 

luteriskā baznīca, tās altāris un kancele griezti ozolkokā. Altāra 

gleznā varam skatīt krustā sisto Kristu. Pie baznīcas atrodas Kārļa 

Zāles veidots piemineklis Brīvības cīņās kritušajiem.  

 

 

 

 

 
 

Ceļazīmes cena CENA 24 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: CENA 21 EUR 

Papildus vieta autobusā 10 EUR.   

Cenā iekļauts: 

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

• Balt-Go grupas vadītāja-gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 

Ieejas maksas 

• Piebalgas porcelāna fabrika – 3eur/pers. 

• Sveču māja – 3-7 eur/pers. ( atkarībā no lejamās sveces lieluma) 

• Kino ferma – 5eur/pers. 

• Pusdienas kafejnīcā “Laura”- 5eur/pers. 
 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti! 
Derīga pase vai ID karte. 

 

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 un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 
 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt zvanot uz Balt-Go biroju aptuveni 

nedēļu pirms brauciena) 

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.baltgo.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 10 eiro. 
Atsakoties pēc  2.10, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 
 

piesakoties līdz  
{2.10.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

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