
 

 

 

 

 

 

Gaismu festivāls 
"Lielās Ķīnas laternas" Pakrojas muižā 

Sestdiena, 18.12.2021. 
 Cena 35 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 30 EUR 

Grupas vadītāja – Žanna Otersone 
(Ceļotājam jābūt vienam no sertifikātiem – par vakcināciju vai arī infekcijas pārslimošanu). 

Izbraukšana pl. 7.50 no Smiltenes, 8.20 no Valmieras, 9.00 no Cēsīm 
 

Brauciena laikā apmeklēsim krāšņo Ķīnas laternu gaismas festivālu Pakrojas 
muižas kompleksā Lietuvā un baudīsim adventes laika noskaņas skaistajā Šauļu 

pilsētā.   

 

 Brīvais laiks pusdienu pauzei Šauļu lielveikalā 
Laiks, lai ieturētu spēcinošas pusdienas turpmākajai dienai.  
Tāpat iespēja iegādāties svētku dāvanas. 
 

Šauļu vecpilsēta 
Baudīsim pirmssvētku noskaņu vecpilsētā, ekskursijā iepazīstoties ar 
Šauļiem un izmantojot nedaudz brīvā laika. 

Gaismu festivāls 
"Lielās Ķīnas laternas" Pakrojas muižā 

Baltijas lielākajā muižas kompleksā, ko veido 27 ēkas, mākslinieki ierīkos 
Ķīnas tematiskās gaismas instalācijas. Daudzas no zīda laternām izgatavotās 
skulptūras sasniegs pat 8 metru augstumu. Šā gada tēma būs “Alise 
Brīnumzemē”. Tiek solīta iespēja arī vērot skulptūru gatavošanas procesu. 
Iespēja svētku noskaņās pašiem nedaudz sajusties brīnumu pasaulē. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap 21.30, Valmierā 22.00, Smiltenē 22.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 35 EUR, bērniem 30 EUR.  

Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību, programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojuma cenā iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• pusdienas – individuāli; 

• gaismas festivāls “Lielās Ķīnas laternas” – 

15 EUR pieaugušajiem, 11 EUR senioriem un 

skolēniem; 

• vietējā gida vadīta ekskursija Šauļu pilsētā 

3 EUR. 

Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

 



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. 

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

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20–40 ekskursantu (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz «Balt-Go» biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

 
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. 
 

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.balt-go.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 4.12., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda.  

Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 
  

piesakoties līdz  
04.12.2021. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

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

