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Lielpatones muižas noslēpumi un 

Jelgavas ledusskulptūras  

Sestdiena, 4.02.2023. 
 Cena 37 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 33 EUR 

Izbraukšanas laiki – no Smiltenes pl. 8.20, Valmiera 8.50, Cēsīm 9.30 
Ekskursija pa Lielplatones muižā un veļas mājā "Vešūzis". Iespēja aplūkot unikālu zvanu kolekciju. 
Gardas pusdienas muižā, kā arī vietējās saimniecības produkcijas degustācija. 
BRAUCAM JELGAVĀ LŪKOT ZIEMAS PRIEKU IZPAUSMES, KAS ŠOGAD NOTIEK JAU 24. REIZI. 
 

Lielplatones muiža 
Šī leģendām un teikām apvītā vieta ļauj ielūkoties vēstures un senu 
nostāstu pasaulē, savukārt tās skaistā un enerģiski spēcīgā daba palīdz 
uzlādēties ikdienas steigā sagurušai dvēselei. 
Apciemojot Lielplatones muižu, atliek ļauties iztēlei un nonākt laikā, kad 
pats barons Hāns vēl staigāja pa Mīlestības aleju un vešeriene senajā 
vešūzī steidza mazgāt baroneses tērpu ballei. 
Atjaunotajam vešūzim (autentiska 18./19. gs. veļas māja) ir trīs stāvi, katrs 
no tiem iekārtots atbilstoši to vēsturiskajām funkcijām. Restaurētais 
vešūzis ieguvis 1. vietu konkursa “Latvijas būvniecības Gada balva 2018.” 
Muižā apskatāma kolekcionāra Valda Jēkabsona unikālā zvanu kolekcija, 
kurā ietilpst dažādas izcelsmes, vēstures, senuma, formas un materiālu 
zvani. Kolekcija uzskatāma par Baltijā lielāko. 
 
Šajā pašā muižā pie grezni klātiem būs iespēja baudīt gardas pusdienas. 
 
Papildus muižā ciemosies arī saimniece no z.s “Vārpas”, piedāvājot 
degustēt un iegādāties saimniecības produkciju. 
 

Ledus skulptūru festivāls Jelgavā 2023 
Trijās vietās Jelgavā – Jāņa Čakstes bulvārī, Pasta salā un brīvdabas 
koncertzālē “Mītava” – no 3. līdz 5. februārim norisināsies 
24. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls. Šogad savu unikālo 
skatījumu uz senajām dievībām, izmantojot ledus tēlniecību, parādīs 
32 profesionāli tēlnieki no 12 valstīm – Indonēzijas, Mongolijas, Čehijas, 
Lielbritānijas, Somijas, Nīderlandes, Vācijas, Īrijas, Ukrainas, Polijas, 
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Lietuvas un Latvijas. Festivālam tiks radītas 45 konkursa skulptūras, bet 
kopumā būs apskatāmi vairāk nekā 60 ledus objekti. 
To, kā ledus pārtop mākslas darbos, apmeklētāji varēs vērot aizraujošos 
skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumu dueļos. 
 
Atgriešanās laiki Cēsīs ap 20.30, Valmierā 21.00 , Smiltenē 21.30. 
 
 

 

Ceļazīmes cena 37 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 33 EUR. 
Papildu vieta autobusā 15 EUR.  

 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 
 

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.  

 

“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). 
  
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 

– pirms 20.01., tiek ieturēti 10 eiro; 
– atsakoties pēc 20.01., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā.  
 
 

piesakoties līdz  
20.01.2023. 

 

25 EUR atlikusī summa 

  

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts*: 

• Lielplatones muiža – 3 EUR pieaugušajiem, 
2 EUR senioriem; 

• pusdienas muižā ~15,5 EUR; 

• degustācija – 1,5 EUR; 

• Jelgavas ledusskulptūru festivāls – 7 EUR 
pieaugušajiem, 4 EUR skolēniem un 
senioriem. 

* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms brauciena. 
• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti 

vēl citi objekti un maltītes. 
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