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«Lieliskais gadsimts» Stambulā tulpju 

ziedēšanas laikā  

ar pavārmākslas meistarklasi! 
30.03. – 03.04.2022 

Ceļojums mazā – 14-16 cilvēku – grupā! 

Ceļazīmes cena 555 EUR 
 

Ziedi un ieskatīšanās turku virtuves noslēpumos. 
Dosimies uz tulpju dzimteni to ziedēšanas laikā. Stambula – tulpju galvaspilsēta! Baudīsim 

ziedus un gardas maltītes. Mācīsimies paši gatavot kādu turku ēdienu – būs iespēja 
saimniekot īstā turku virtuvē. Brauciens gardēžiem dažādās nozīmēs – ēdiens, skaisti 

ziedi, kultūras un vēstures bagātības. Gulhanes tulpju parks. Sofijas mošeja. Grand Bazar 
apmeklējums, garšvielu tirgus. Ieskatīsimies «Lieliskā gadsimta» noslēpumos. Suleimana 
un Hirremas kapenes un mošejas. Dosimies arī uz vietējo iecienīto piektdienas tirgu. Šai 

braucienā vienā dienā iespēja būt gan Eiropā, gan Āzijā – atliks vien šķērsot Bosfora jūras 
šaurumu. Skatīsim sultāna vasaras rezidenci – Bejlerbeji pili, Stambulas simbolu – 

Jaunavas torni. Brīvs laiks arī pašiem Stambulas baudīšanai. Tāpat staigāsim, sajutīsim un 
daudz ko baudīsim kopā ar Stambulā dzīvojošu latvieti Intu. Uzzināsim un redzēsim, ko 

tūristiem parasti nerāda. Ekskluzīvs brauciens mazā kompānijā.  
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1. diena – 30.03. trešdiena 
 

Tikšanās Rīgas lidostā plkst. 10.00 pie informācijas centra. Līdzi 

var ņemt 30 kg nododamo bagāžu un 8 kg rokas bagāžu 

(55x40x23 cm) 

Lidojums Rīga - Stambula pl. 12:25 – 15:25 Iekārtošanās viesnīcā. 

Pastaiga un vakariņas naksnīgajā Stambulas vecpilsētā.  

Vakariņas ar īpaši izvēlētiem osmaņu virtuves ēdieniem. Pēc izvēles 

iespēja pašiem piedalīties kāda ēdiena gatavošanā. 

2. diena – 31.03. ceturtdiena 
 

Brokastis.  

Skaistāko un varenāko Stambulas kultūrvēsturisko vietu apskate 

no Bizantijas laikiem līdz Osmaņu triumfam.  

- Gulhanes tulpju parks 

- Zilā mošeja 

- Topkapi pils 

- Pusdienošana ar ieskatu turku virtuvē  

- krāšņā un vēsturiskā Grand Bazar apmeklējums 

3. diena – 01.04. piektdiena 
Brokastis.  

Lielā tirgus diena un «Lieliskais gadsimts». 

- Sofijas mošeja 

- Noslēpumainās “cisternas” – ielūkojamies kolonnām rotātā 

pazemes valstībā 

- garšvielu tirgus 

- Suleimana un Hirremas kapeņu un mošejas apmeklējums 

- lielais piektdienas tirgus – vietējo iepirkšanās citadele ar 

svaigiem sezonas augļiem un dārzeņiem un lētām ikdienas 

precēm 

4. diena – 02.04. sestdiena 
Brokastis 

Pāri Bosforam uz Āziju pēc turku virtuves noslēpumiem! 

Pirms tam apskatei:  

- Stambulas simbols Kiz kulesi (Jaunavas tornis) 

- Bejlerbeji pils – sultāna vasaras rezidence 

- ēdiena gatavošanas meistarklase osmaņu restorānā 
5. diena – 03.04. svētdiena 
Brokastis. Brīvs rīts suvenīru iegādei un pēdējiem iespaidiem. 

Transfērs uz lidostu.  

Līdzi var ņemt 30 kg nododamo un 8 kg rokas bagāžu. 

Lidojums Stambula – Rīga pl. 16:00 – 18:50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 555 EUR personai 
 

 

 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

• lidojums Rīga – Stambula – Rīga, 

• 30 kg nododamā bagāža un 8 kg rokas 

bagāža 

• Maltīte lidojuma laikā 

• Mošeju apmeklējums, 

• viesnīca ar brokastīm 4 naktis. 

Papildu izmaksas: (ieejas biļešu izmaksas aptuvenas, 

atsākoties tūrisma sezonai varēsim precizēt) 

• Grupas vadītājas pakalpojums – 17 EUR  

• Topkapi pils – 100 TRY (turku liras) = 13 EUR. Pēc 

izvēles arī harēma daļa – 35 TRY, 

• Basilica Cistern – 60 TRY (7,50 EUR), 

• Bejlerbeji pils – 60 TRY (7,50 EUR), 

• Jaunavas tornis – 40 TRY (5 EUR). 

• Pirmās vakariņas, baudot osmāņu virtuvi, 15 EUR 

• Ēdienu gatavošanas meistarklase osmaņu restorānā – 

20 EUR. 

Pavārmakslas meistarklases un vakariņu izmaksas tiks 

precizētas. 

 



Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
Ceļojumam nepieciešama LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, kas ir derīga 6 mēneši pēc  ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), ceļošanai nav derīgas! 

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.  
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

Lugums informēt Balt-Go par sertifikātu esamību un statusu vai par neesamību, lai mēs varētu sniegt korektu informāciju 

par ceļošanas nosacījumiem. 

 

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

 
Piesakoties ceļojumam pirmā iemaksa 

 

Atlikušais makājums 

līdz 20.02.2022 

 

250 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 līdz 90 dienām pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 89–30 dienas 

– 50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus ne 

vēlāk kā divas nedēļas pirms ceļojuma var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
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