
 

 

 

 

 

 

Maģiskais ziedu festivāls 
PAKROJAS MUIŽĀ  
Lietuva, Pakroja, Panevēža. 

Trešdiena, 11.08.2021. 
 Cena 32 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 28 EUR 

Izbraukšana no Smiltenes pl. 6.50, Valmieras pl. 6.30, Cēsīm pl. 7.10, Siguldas 7.40 
 

             Šovasar Pakrojas muiža majestātiski uzplaukst ar lielisku, gadsimta kāzām vainagotu 
festivālu, ko iedvesmojusi Viljama Šekspīra luga "Sapnis vasaras naktī" ! Šeit, starp 
tūkstošiem daudzkrāsainu vasaras ziedu, starp to ornamentiem un paklājiem, pacelsies 2-6 
metrus augstas ziedu skulptūras un atdzīvosies pasaku varoņi. Visa 19. gadsimta garā 
mutuļojošā muiža kļūs par vienu lielu ziediem rotātu Šekspīra lugas kāzu skatuvi. 
   

Pakrojas muiža un ziedu skulptūras 
Pakrojas muiža ir viena no lielākajām un skaistākajām Baltijas valstīs. Tā ir 
īsta pils ar milzīgu parku, kur atrodas krogs, zirgu stallis, kostīmu istaba, 
alus darītava, moku muzejs un daudz kas cits. 
Noteikti iesakām izbaudīt gardos krodziņa ēdienus, kas raksturīgi tieši 
Ziemeļlietuvai. 
 
Sākot ar jūliju, Pakrojas muiža jau trešo gadu kļūs par puķaināko vietu ne 
tikai Lietuvā, bet arī Baltijas valstīs, jo šeit norisināsies par ikgadējo ziedu 
festivālu kļuvušais "III Sapnis vasaras naktī". Tas ir pasākums, kas ikreiz 
pārsteidz apmeklētājus ar jauniem mākslinieciskiem risinājumiem, 
unikālām telpām un miljonu ziedu kompozīcijām. 
 

 Panevēža 
 

     Iepazīsim Augštaitijas neformālo galvaspilsētu pie Nevežas upes. 
Vietējais gids izvadās un atklās Panevežas skaistumu un pieredzi. Paneveža 
ir viena no lielākajām Lietuvas pilsētām. Izmantosim iespēju arī iepirkšanās 
centra priekam vai brīvajam laikam pilsētā.   
 
 

Atgriešanās Cēsīs ap pl. 20.00, Valmierā pl. 20.30, Smiltenē pl. 21.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 32 EUR / bērniem 28 EUR  

 
Papildus vieta autobusā 10 EUR. 

 
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. 

 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas līdzekli.  
  
Informējam, ka gadījumā, ja atkal pastiprināsies Covid-19 izplatība un plānotais ceļojums no “SIA Balt-Go” 
neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs notikt, 
vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 
 

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” birojā Cēsīs 
 

 

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  4.08, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

 

 

 

 

piesakoties līdz  
4.08.2021. 

10 EUR  
Avansa maksu 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Ziedu skulptūras Pakrojas muižā : 
Pieaugušajiem - 8 Eur no personas. 
Skolēniem, studentiem, senioriem, invalīdiem - 
6 Eur no personas. 
Bērniem līdz 4 gadu vecumam bezmaksas. 

• Ekskursija Paņevežā – 3 EUR 
 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 
piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

• * cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, 

mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena 
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