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Austrija, Vīne, Zalcburgas zeme un Alpu 
burvība, baudot jau 62. narcišu svētkus 

kalnos 
 

6 dienas: 27. maijs – 1. jūnijs, 2022. g. 
 

Ceļazīmes cena 450 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 415 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 

Austrija ar karalisko un mūzikas skaņu pārņemto Vīni un Bādišlu. Mūzikas 
un Mocarta pilsēta – romantiskā Zalcburga. Baudām Austrijas Alpu un lielo ezeru 
reģiona burvību, dabas skaistumu un varenību. Uzsvaru liksim uz kalnu narcišu 
svētkiem. Skatīsim ziedu skulptūru parādi. Katrā skulptūrā izmantoti tūkstošiem 
narcišu ziedu. Skulptūras redzēsim gan pilsētā, gan laivās peldam pa kalnu ezeru. 
Braucam, redzam, sajūtam un vēl, un vēl… 

 1. diena – piektdiena, 27. maijs 
 

Latvija, Lietuva, Polija. 
Izbraukšanas laiki 4.00 Smiltene, 4.35 Valmiera, 5.10 Cēsis, 6.30 
Rīga (Juglas Circle K). 
Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā. 
Viesnīca Čehijā pie Ostravas. 

 2. diena – sestdiena, 28. maijs 
 

Čehija, Austrija 
Brokastis viesnīcā.  
Brauciens cauri Čehijai līdz Vīnei. 

➢ Vīnes apskates ekskursija vietējā gida vadībā. 
➢ Brauciens cauri Austrijai līdz Zalcburgas zemes kalniem un 

ezeriem. 
➢ Fotopauze pie viena no lielajiem ezeriem, kurš pirmais 

mūs sagaidīs, piespiedies pie Alpu kalnu skaistajām 
nogāzēm.  

Trīs naktis pavadām Austrijas kalnu reģionā.  
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 3. diena – svētdiena, 29. maijs 
 

Brokastis viesnīcā. 
Austrija. 
Narcišu festivāls Austrijas kalnos. Svētku pasākumi, mūzika. 
Pirmie kalnu ziedi. Varenās Alpu virsotnes, kas atspoguļojas 
brīnumainajos kalnu ezeros. Brīnišķīga diena ar ziediem, mūziku, 
ezeriem un kalniem. 

 4. diena – pirmdiena, 30. maijs 
Brokastis viesnīcā. 
Austrija, Zalcburgas lielo ezeru zeme. (Dienas ekskursija + kalnu 
vilciens). 
Brauciens gar Mēnesezeru, Atenezeru, Fušezeru 

➢ Pastaigas un sajūtu baudīšana imperatoru pilsētiņā Bādišlā 
➢ Volfgangezers un St. Volfganga pilsētiņa 
➢ Gleznainais Šafberga kalns 
➢ Romantisks brauciens ar kalnu vilcienu. Burvīgas ainavas 

uz kalnu virsotnēm un skaistajiem Zalcburgas zemes 
lielajiem ezeriem. Esam vietā, kur filmēti skati 
leģendārajai filmai “Mūzikas skaņas”. Pēc izvēles 
atgriešanās ielejā ar vilcieniņu vai 1,5 stundu skaists 
pārgājiens kājām līdz starpstacijai. 

➢ Romantiskās Zalcburgas pilsētas apskate. Pastaigas 
Zalcburgā un noskaņas baudīšana. Pilsēta pie Zalcahas 
upes, Mocarta un mūzikas pilsēta. Zalcburgas pils, 
Mirabellas dārzi… 

 5. diena – otrdiena, 31. maijs 
Brokastis viesnīcā. 
Austrija, Čehija, Polija 
Brauciens no varenajiem Alpu kalniem gar Donavas gleznaino 
ieleju.  

➢  Melkas klostera apmeklējums. 
Cauri Čehijas līdzenumiem un Silēzijai.  
Nakšņošana Polijā. 

 6. diena – trešdiena, 1. jūnijs 
Brokastis viesnīcā. 
Polija, Lietuva, Latvija 
Pusdienu pauze Polijā.  
Mājupceļš 

Ceļazīmes cena 450 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 415 EUR 

Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 120 EUR 

Cenā iekļauts: 
- viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā, 

- visas naktis viesnīcās ar brokastīm, 

- ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 
 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

➢ Apdrošināšana – 12 eiro (sākot no 65. dzīves gada – individuāla cena) 
➢ Vīnes apskates ekskursija vietējā gida vadībā 10 EUR 

➢  
➢ Narcišu festivāla ieejas biļete 17 EUR (bērni līdz 15 g. bez maksas) 
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➢ Ekskursija pa Zalcburgas ezeru zemi 25 EUR, bērniem līdz 15 g. – 15 EUR 
➢ Kalnu vilciena biļete uz Mūzikas skaņu Šafberga kalnu tiks precizēta. 
➢ Melkas klostera apmeklējums ar vietējo gidu 16/10 EUR, Klostera dārzs 5/4 EUR (tiks precizēts) 

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi 

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

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojā Cēsīs 
piesakoties otrā iemaksa  

līdz 12.03.2022. 

trešā iemaksa  

līdz 12.04.2022. 

 

līdz  

12.05.2022. 

 

50 EUR 100 EUR 200 EUR atlikusī summa 
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: 90—60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 40% no ceļazīmes summas, 59—30 dienas – 60% no ceļojuma summas, 

vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu iemaksu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA 
 
 

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 piedāvātajā 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. 

 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

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. 

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. 
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