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PRĀGA, ČEHU PARADĪZE, SAKSIJAS 

ŠVEICE  
6. dienas 17. maijs – 22. maijs 2022. g. 

Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Maksa: 295 EUR / bērniem 275 EUR līdz 15 gadiem 
  

Čehija izsenis tiek uzskatīta par Eiropas centru. To dēvē pat par Eiropas sirdi, kurai 

ir sena un bagāta kultūra un vēsture. Čehijas zeme ir apbrīnojami bagāta ar senām 

pilīm un cietokšņiem, ar alu un klinšu labirintiem. Bagāta ar teiksmām un leģendām. 

Pastaigāsimies pa Debesu ceļu, kur elpa aizraujas no brīnumainiem skatiem uz 

Beskidu kalniem! Prāga –Čehijas galvaspilsēta. Viena no skaistākajām pilsētām 

Eiropā, kuras šaurajās vecpilsētas ielās mājo seni noslēpumi, mistiski pieminekļi un 

mūsdienu brīnumi! Pēc Prāgas noslēpumu atklāšanas dosimies peldēties uz vienu no 

skaistākajiem akvaparkiem Eiropā! Klintis, klintis, klintis – tās nekad neliek vilties 

nevienam.  
 

1. diena – otrdiena, 17. maijs 

Izbraucam plkst. 4:00 no Smiltenes, plkst. pl.  4:30 no Valmieras, 

plkst. 5.10 no Cēsīm,  

Pusdienu pauze Polijā, ceļmalas krodziņā. 

Viesnīca Vroclavā. 

2. diena – trešdiena, 18. maijs 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Čehiju. 

Vroclava – pilsēta, kuru mēdz dēvēt par Polijas Venēciju, apskate 

vietējā gida pavadībā. Silēzijas vēsturiskā galvaspilsēta, sens 

tirdzniecības centrs, bijusī Hanzas pilsēta, kas bagāta ar kultūras un 

arhitektūras pieminekļiem. Rātsnams, strūklakas, pazemes pasaules 

daudzie rūķīši, piemineklis dzīvnieciņiem, skaistās viduslaiku 

celtnes un baznīcas.  

Pusdienu pauze. 
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Pārbrauciens uz Krālicki Sņežnīku kur dosimies pa  SKY Walk 

jeb Debesu ceļu, kas unikāls ne vien Čehijā, bet visā Eiropā. Ejot 

pa šo ceļu, paveras skats uz Morāvas upi un kalnu ieleju no 1116 

metru augstuma virs jūras līmeņa jeb putna lidojuma. Ja būs vēlme, 

tad iespējams nobraukt pa garāko rodeļu trasi Eiropā. 

Viesnīca Čehijā, Prāgā 

3. diena – ceturdiena, 19. maijs 

Brokastis viesnīcā.  

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. 

Brīvais laiks Prāgā individuālai pastaigai vai iepirkšanās. 

Vakarā brauciens uz Prāgas akvaparku. 

Akvaparks Aqua Palace Praha ir viens no lielākajiem akvaparkiem 

Eiropā. Tajā uzstādīti dažāda veida ūdens kalniņi un ūdens 

atrakcijas. Bez ūdens atrakcijām, kas atrodas 2500 kvadrātmetru 

lielā teritorijā, apmeklētājiem ir iespējams atpūsties spa centrā vai 

apmeklēt restorānus un bārus 
 

Viesnīca Čehijā, Prāgā. 

4. diena –piektdiena, 20. maijs 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Saksijas Šveici. 

Hrensko. Unikāla dabas veidojuma - Prebiša klinšu vārtu - 

apskate, kas ir lielākie dabīgie klinšu vārti Eiropā un ir Bohēmijas 

Šveices simbols.  

Falkenhorsta pils (Hnizdo jeb Vanaga ligzda) kalpojusi kā viesu 

nams Klarija dinastijai un šodien te ierīkots restorāns pagrabstāvā...  

Eksotiska pastaiga (vieglas pakāpes pārgājiens) un brauciens ar 

laivām starp klintīm, ūdenskritumiem pa Kamenicas upes aizu. 

Interesantais laivinieku stāstījums liek saskatīt 

visneiedomājamākās lietas! 
 

Viesnīca Čehijā, Usti pie Labas. 

 

5. diena –sestdiena, 21. maijs 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz Čehu paradīzi.  



Bohēmijas jeb Čehu paradīzes iespaidīgie akmens krāvumi egļu 

mežā ir brīnišķīgi. Vietējā leģenda vēsta, ka šajos kalnos ālējies un 

trakojis Čehu pasaku varonis Rumcajs un šī tiešām izskatās pēc 

vietas, kas ļoti piemērota pārdabisku spēku izdarībām. 

Pārbrauciens līdz Varšavai. 

Ja spēks un vēlme, tad var izskriet arī Varšavas vecpilsētu. 

Viesnīca Varšavā, Polijā 

6. diena –svētdiena, 22. maijs 

Brokastis viesnīcā. 

 

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 

 

Ceļazīmes cena 295EUR / 275EUR bērniem līdz 15 gadiem 

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

Cenā iekļauts: 
• transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

• visas naktis 2*** un 3 *** viesnīcā ar brokastīm, divvietīgās istabās ar  WC un dušu  

• Balt-Go grupas vadītāja - gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*   

• Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 65. gadu vecumu – individuāla cena) 

• SKY Walk pacēlājs – 450 CZK ( grupā) 

• Akvaparks – sākot ar 21 eiro/pers. 

• Prebiša klints – 80 CZK/pieaug., 60CZK-sen., skol., 

• Brauciens ar laivām pa Kamenicas upi: 80 CZK - pieaugušais / 40 CZK – seniors, bērns, students; 

• Klinšu amfiteātris Česky Raj: 90 CZK - pieaugušais / 60 CZK - seniors, bērns, students; 

• Personīgie izdevumi 
Apmeklējamo objektu cenas tiks precizētas pirms brauciena! 
  
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskiem norādījumiem, kas būs spēkā uz 
brauciena sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem).  
Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas līdzekli.  
 
Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ  plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Balt-Go” neatkarīgu iemeslu dēļ, tad 
informējam, ka klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums būs iespējams vai jebkuru citu SIA “Balt-Go” 
piedāvāto ceļojumu. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.: 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv 
personīgi: „Balt-Go” birojā Cēsīs 

Piesakoties avansa maksa 
jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 1.03.2022. 

Trešā iemaksa  
līdz 1.04.2022. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
1.05.2022. 

50  EUR par personu 100 EUR par personu 100 EUR par personu 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: 60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 40% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 
dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
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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! 
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