
  

    
 

 
UNGĀRIJA – VĪNA UN TERMĀLO 

ŪDEŅU PARADĪZE 
      Dosimies pēc saules, atpūtas un piedzīvojumiem uz Ungāriju, lai izgaršotu 

nepārspējamos ungāru vīnus Egerā, iepazītu tās skaisto galvaspilsētu pie 

Donavas – Budapeštu un tur izbaudītu termālo avotu dziedinošo spēku, redzētu 

saules apspīdētos saulespuķu un vīnogulāju laukus, izpeldētos Ungārijas jūrā – 

Balatonā, iegūtu neaizmirstamu emociju un sajūtu gammu pirms rudens! 

6 dienas 3. -8. maijs  2022.g. 
Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Maksa: 350 EUR / bērniem 330 EUR 
 
 1. diena – otrdiena, 3.maijs 

Izbraucam pl. 4.30 no Valmieras,  5.10 no Cēsīm,  

Brauciens cauri Lietuvai, Polijai. Pusdienu pauze Polijā 

Naktsmājas Polijas/Čehijas pierobežā 

 2. diena – trešdiena, 4.maijs 

Brokastis viesnīcā.    

Pārbrauciens līdz Brno. Pilsētas apskate ar vietējo gidu. 

   Brno - Brīvības laukums, Švanzuvas pils – renesanses laikmeta 

skaistākā ēka pilsētā, Kleinuvu pils, senais Rātsnams, Parnas avots 

– pilsētas ūdens apgādes senākā sistēma, Kapucīņu klosteris, 

Bīskapu rezidence, Dītrihšteina – pilsētas lielākā pils, Sv. Pētera un 

Pāvila katedrāle. 

   Šumegas pils - pats vecākais un labāk saglabājies XIII gadsimta 

ungāru cietoksnis gaida apmeklētājus uz bruņinieku turnīru. Šeit 

sajutīsim leģendāro laiku atmosfēru. Cietokšņa muzejā ir apskatāma 

izstāde, kas veltīta vēsturiskajām kaujām, senajiem ieročiem, moku 

kambaris, kariešu muzejs un vaska figūru ekspozīcija. Pēc 

viduslaiku bruņinieku turnīra tūristiem būs iespēja nofotografēties 

ar bruņiniekiem un iegādāties suvenīrus ar bruņinieku simboliku.  

 

 

 

 

     22334660 

zanna.otersone@balt-go.lv 
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Vakariņas pils pagrabos viduslaiku maltītes stilā, kur ēdiens 

jābauda ar rokām. 
 

Viesnīca  Ungārijā  

 3. diena –ceturtdiena, 5.maijs 

Brokastis viesnīcā. 

   Tapolca. Tavarsbarlangas ala - unikāla 400 m gara pazemes ala 

un brauciens mazās laiviņās pa pazemes upi, pilsētas centrs un seno 

romiešu mākslīgi veidotais Malima ezers, Eiropā senākās 

ūdensdzirnavas, baroka stilā celtā Svētā aka, bronzas skulptūra 

Mazā princese. 

   Tihaņas pussala, kas sadala Balatonu divās daļās. Benediktiešu 

mūku abatija, kolorītās zvejnieku mājiņas, muzeji, suvenīru 

veikaliņi, apbrīnojams skats uz Balatonu, kā arī Tihaņas pussalas 

neparastais klusums atstās uz Jums neaizmirstamu iespaidu. 

Pagājušā gadsimta sākumā Balatona piekraste bija populāra kā 

ārstnieciskais kūrorts, un, galvenokārt, nevis, lai ārstētu kādas 

atsevišķas saslimšanas, bet vispārējai garīgai rehabilitācijai no 

civilizācijas nogurušajam cilvēkam. Brīnumaina daba, vulkāniskie 

ieži, putnu balsis, ziedu smarža un reibinoša vīna malks. 

   Balatons - lielākais ezers Viduseiropā, savukārt, Balatona 

ūdenim ir ārstniecisks efekts.Tas palīdz pret anēmiju un nogurumu, 

bet kopā ar sauli tas dod par 150 % lielāku iedegumu. 

Pārbrauciens līdz Budapeštai.  

Vakarā nacionālās vakariņas vietējā krodziņā jautrs vakars ar 

tradicionālā ungāru čardā ar ungāru nacionālajiem ēdieniem un 

folkloras grupas uzstāšanos. Vakara gaitā būs iespēja nobaudīt 

ungāru vīnogu vīnu, klausīties ungāru mūziku un skatīties ugunīgās 

ungāru dejas. 

Viesnīca Budapeštā, Ungārijā  

 4. diena – piektdiena, 6.maijs 

Brokastis viesnīcā. 

Budapešta – “Parīze pie Donavas” – tā šo pilsētu sauc tūristi un 

ieceļotāji, savukārt Budapeštas iedzīvotāji to kautrīgi sauc par 

„Ungārijas sirdi”. Burvīgi, izsmalcināti tilti, paugurainā Buda, 

trauksmainā un dzīvīgā Pešta un Donava!  

Pilsētas apskates ekskursija ar vietējo gidu. 

Pēc pilsētas apskates dosimies uz Sečeņi ūdens parku! Atrakcijas, 

ūdens kalniņi, burbuļvannas un daudzas dažādas izklaides gaida 

šajā parkā!  

Pēcpusdienā brīvais laiks un iespēja pastaigāties pa Vaci gājēju ielu 

un izbraukt ar kuģīti pa Donavu. Uzzināsim par nozīmīgākajiem 

notikumiem, slavenākajiem cilvēkiem un klausīsimies stāstus, ko 

stāsta Donava. 

 

 

 

Viesnīca Budapeštā, Ungārija 

 

 

 

 

 
  

http://www.balt-go.lv/
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              5. diena – sestdiena, 7.maijs 

Brokastis viesnīcā. 

   Holloko ciemats un Holloko pils – ciemats, kas ir UNESCO 

kultūras mantojuma sarakstā, atrodas Čerhatas kalnā un  ir labi 

pazīstams ar vairāk nekā simts gadus vecām mājām, kuru 

iedzīvotāji ikdienā nēsā tautastērpus, piekopj sentēvu amatus un 

tradīcijas. Savukārt, Hoolokas pils leģenda stāsta par kādu nolaupītu 

meiteni un tās bargo krustmāti. Pils būvēta 13.gadsimtā, kurā 

Ungārijas vēsturi var iepazīt netradicionālā veidā. 

   Egera. Pilsētas  apskates ekskursija. Pilsēta ir slavena ar saviem 

arhitektūras pieminekļiem, vīniem un ārstnieciskajiem avotiem. 

Egeras cietoksnis, turku laika minarets, katedrāle. Dosiemies uz 

“Skaistās sievietes ieleju”, kur varam nodegustēt slavenos Egeras 

vīnus. Pusdienās baudīsim pikanto gulaša zupu. 

Pārbrauciens uz Poliju. 

Viesnīca Krakovā, Polijā 

         6. diena – svētdiena, 8.maijs 

Brokastis viesnīcā 

 

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 

 

 

 
 

 

 

Ceļazīmes cena 350 EUR / 330EUR  
Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 100 EUR 

 

Cenā iekļauts: 
viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

ekskursijas vadītāja pakalpojumi 
 
 

Papildus izmaksas*  : 

• Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 64 gadu – 2 EUR / dienā) 

• Tavarbarlangas ala un brauciens ar laiviņu -  8 EUR/pers. 

• Kuģītis pa Donavu - 12 EUR/ bērniem 10 EUR 

• Sečeņi baseini - 18 EUR/14EUR pers.( pēc izvēles) 

• Vakariņas Budapeštā+folkloras programma ar dejām – 22 EUR/18 EUR 

• Šumegas pils +zirgu šovs Šumegā+vakariņas – 30 EUR/pers. 

• Hooloko ciemats un pils – 6 EUR/pers. 

• Pusdienas un vīna degustācijā Egerā – 23EUR/pers. 

 

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi 
pirms brauciena. 
Brauciena laikā par papildus maksu var tikt piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
 
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. 

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

piesakoties otrā iemaksa  
līdz 3.03.2022. 

(2 mēneši pirms brauciena) 

trešā iemaksa  
līdz 3.04.2022. 

(1 mēnesis pirms brauciena) 

līdz  
19.04.2022. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 
50 EUR 50 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: 90-60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 30% no ceļazīmes summas, vēlāk 
nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas 
ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  
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. 
 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 
www.Balt-Go.lv īsi pirms brauciena. 
VALŪTU VARĒS SAMAINĪT PA CEĻAM – stāsimies uz robežām, kur to būs iespējams izdarīt. 
 
 

 
 

www.Balt-Go.lv 
 

 

 

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

