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Lustīga Jaunā gada sagaidīšana 

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā 
3.dienas 30.decembris – 1,janvāris 2023. g. 

Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Maksa: 195 EUR / pers. 

Sagaidīt Jauno gadu katru reizi citā Eiropas pilsētā ir piedzīvojums. Šoreiz tā ir 

Lietuvas galvaspilsēta Viļņa, kur Jaunā gada sagaidīšana ir īpašs notikums. Katru 

gadu Ziemassvētku egle Katedrāles laukumā ir pasaules skaistāko egļu topā un to 

var redzēt pat no kosmosa. 

 Lietuviešiem patīk svinēt un savā priekā tie labprāt dalās arī ar citiem. Salūta 

mirdzošās gaismas spoguļojas līdzpaņemtajās šampanieša glāzēs, skan smiekli un 

laimīga gada vēlējumi dažādās valodās. 
 

1. diena – piektdiena, 30.decembris 

Izbraucam plkst. 6.00 no Smiltenes, plkst. 6.30 no Valmieras, 

plkst. 7.10 no Cēsīm, 8. 20 no Rīgas, Juglas. 

Pārbrauciens uz Lietuvu. 

Brīnumainā Trakai pils Galvas ezera vidū - senā Lietuvas 

dižkunigaiša Vitauta rezidence. Karaīmu pīrādziņi un leģenda par 

daiļo Barbaru, kuras dēļ radās leišu nacionālais gardums šakotis...  

Apmeklēsim jauno Šokolādes skulptūru muzeju, kas pārsteigs ar 

dažādām saldām kompozīcijām. 

Dosimies uz lielāko un vecāko Lietuvas pilsētu Viļņu, kas ir 

iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Dosimies 

uz Ģedimina pils torni, kur vērosim skaisto Viļņas panorāmu, trīs 

krustu kalnu, Viļņas Katedrāli, u.c. 

Viesnīca Lietuvā, Viļņā 

2. diena –sestdiena, 31,decembris 

Brokastis viesnīcā.  

Iepirkšanās vienā no Viļņas lielākajiem tirdzniecības centriem 

„EUROPA”. T/C atrodas apmēram 90 veikali, kafejnīcas un restorāni. 

Lieliska iespēja iegādāties dāvanas, suvenīrus un šampanieti. 

Vichy akvaparka apmeklējums. Trīs stundu ūdensprieku 

baudīšana! Akvaparkā ir laipni gaidīti gan tie, kas vēlas baudīt 

mierīgu atpūtu bufetēs un restorānos, pirts kompleksos ar 5 veidu 

pirtīm, relaksējošiem džakuzi, iespaidīgām kaskādēm, milzīgu 

baseinu ar mākslīgajiem viļņiem, gan arī tiem, kas meklē 

 
 

 

 



piedzīvojumus un adrenalīna garšu. Te ir 8 dažādu augstumu 

nobraucienu trases, garākā no tām ir 137 m un plūst cauri visam 

parkam, milzum daudz dažādu trubu (līdz pat 115 m garumā), 8 

ūdenskalniņi un, protams, parka galvenā atrakcija Maoru 

kliedziens, kas darbojas pēc svārsta mehānisma principa un ir pati 

augstākā (15 m) šāda veida atrakcija pasaulē slēgta tipa ūdens 

atrakciju centros. Īpaši saunu baudītājiem ir atsevišķa SPA un 

saunu zona par papildus maksu, kurā mazuļi un nobrauciena 

cauruļu cienītāji netraucē. 

 

JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA – SVĒTKU PASĀKUMI, 

SALŪTS UN MUZIKĀLS ŠOVS VIĻŅAS KATEDRĀLES 

LAUKUMĀ! 

  

Viesnīca Lietuvā, Viļņā 

3. diena – svētdiena, 1,janvāris  

Brokastis viesnīcā. 

~ 12.00 izbraucam no viesnīcas. 

 
 

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 

 

 

 

 

Ceļazīmes cena 195EUR / pers. 
Papildus vieta autobusā 50 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

 
Cenā iekļauts: 

• transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

• visas naktis 3 *** viesnīcā ar brokastīm, divvietīgās istabās ar  WC un dušu  

• Balt-Go grupas vadītāja - gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*   

• Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 60 gadu vecumu – individuāla cena) 

• Gids Viļņā – € 3,00/pers. 

• Šokolādes skulptūru muzejs – pieaug. € 5,00; Bērniem (līdz 10 g.), pensionāriem: € 2,50; 

• Traķu ezerpils apmeklējums: pieaugušiem: € 8,00; Bērniem: € 5,50; Pensionāriem: € 5,50 

• Vichy akvaparks, izklaides zona (3 h): 24 EUR - pieaugušais / 18 EUR - skolēns no 6-17 g. / 11 

EUR - bērns no 3-5 g. / 3 EUR - bērns no 0-2 g. / 52 EUR - ģimenes biļete 2 pieaugušie + bērns 

līdz 13 g., papildus bērns 11 EUR / izklaides zona + Lava un Bora Bora saunu komplekss (tikai 

pieaugušajiem): 29 EUR - pieaugušais; 

• Jaungada vakariņās – cena un vieta tiks precizētas!!! 

• Personīgie izdevumi 

 
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. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.: 27775764; 27661174, zanna.otersone@balt-go.lv 
 

Piesakoties avansa maksa 
jāveic 5 dienu laikā no 

pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 1.10.2022. 

Trešā iemaksa  
līdz 25.10.2022. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
1.11.2022. 

50  EUR par personu 55 EUR par personu 55 EUR par personu 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. 
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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. 
 
Atsakoties no ceļojuma: 60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 40% no 
ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
 
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID 
karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 
mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
  
!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 
 
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, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 
 
 

 
 

www.Balt-Go.lv 
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