
 

 

 

 

 

 

 Grupas vadītāja Sarmīte Eglīte 

Tūrisma un transporta kompānija 

 

 

 

 

 

Tālr. 27775764; 27661174 

balt-go@balt-go.lv 

 

Atpūta Mikolaikos 
3 dienas, 5.–7.05.2023. 

Cena 242 EUR, bērniem 210 EUR  

Atpūta Mikolaikos, SPA “Hotel Gołębiewski”. Pavasarīgas izklaides Ziemeļpolijā, 

Elblongas kanāls un Sv. Lipkas pārsteigumi. 
 

Cenā iekļauts:  
⚫ naktis viesnīcās pa diviem cilvēkiem istabiņā; 
⚫ brokastis naktsmītnēs; 
⚫ Viesnīcā “Gołębiewski” vakariņas un ūdens atrakciju parks “Tropikana”; 
⚫ viena sēdvieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā, liela izmēra cilvēkiem jārezervē papildvieta (70 eiro); 
⚫ grupas vadītāja (gida) pakalpojumi. 

 
 

1. diena – 5. maijs, piektdiena 

Izbraucam plkst. 4.00 no Smiltenes, 4.30 no Valmieras, 5.10 no 

Cēsīm. 

Gižicko – kanālu pilsēta. Neliela pastaiga pa pilsētu, brīvais laiks.  

Sv. Ļipka. Viens no skaistākajiem baroka arhitektūras 

pieminekļiem Polijā. Pēc leģendas šajā vietā ap 1300. gadu uz 

liepas, kas auga tajā vietā, kur tagad atrodas baznīca, parādījās 

Dievmātes figūras ar bērnu uz rokām.  

Nakts viesnīcā Elblongā. 

2. diena – 6. maijs, sestdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Pēc brokastīm - lielais brauciens ar kuģīti (Elblag–Buczyniec, 

4,5 h.). Elblongas kanāls (XIX.gs.) – interesants tehnikas un 

zinātnes objekts, kurā ar ūdens spēka palīdzību notiek kustība pa 

sauszemi. Brauciens ar kuģīti pa vienu posmu no Elblongas 

kanāliem. Kuģis veic savu maršrutu ne tikai ūdenī, bet arī 

speciālos ratos uz sauszemes, pārvarot augstuma starpību līdz 

100 metriem. 

Pēcpusdienā iekārtošanās viesnīcā “Gołębiewski”****. Milzīgo 

(686 numuriņi!) aristokrātisko celtni Taltu ezera krastā uzbūvējis 

cepumu ražotnes īpašnieks (protams, “TaGo” cepumiņi būs 

baudāmi gan vakariņās, gan brokastīs). Interjerā veiksmīgs 

sajaukums – gan senatnīga greznība, gan mūsdienas. 
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Nakšņošanas cenā ietilpst brokastis, vakariņas un akvaparks. 

Pusdienas varēs paēst kādā no vairākiem viesnīcas restorāniem vai 

pilsētas centrā, bet tad gan – izklaidēties akvaparkā līdz vakaram! 

Ūdens atrakciju parks “Tropikana” – vairāki baseini (sporta, ar 

mākslīgajiem viļņiem, ar hidromasāžu, arī bērnu), četri 

nobraucamie kalniņi, kalniņš “Dzirnavas”, baseins-upe ar straumi. 

Trīs veidu dziedniecisko sāļu burbuļvannas (magnija-kalcija, 

sārmainā u.c.). Tvaika un sausās pirtis (skuju, eikaliptu, Alpu 

zāļu), sniega-ledus pirts (–30 ºC) un sāls ala. 

Bagātīgas vakariņas visām gaumēm (zviedru galds). Naktī – 

jautra diskotēka, var izklaidēties līdz rīta stundai. 

3. diena – 7. maijs, svētdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Līdz plkst. 12 iespējams vēl baudīt ūdens priekus. Došanās uz 

māju pusi, pa ceļam iepirkšanās pauze veikalā.  

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 

 

Ceļazīmes cena 242 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 210 EUR  
Papildu vieta autobusā 70 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 55 EUR 

 
Papildu izmaksas:  

• apdrošināšana – 3 EUR (sākot ar 65 gadu vecumu – individuāla cena), iesakām noformēt un ņemt 
līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar ko medicīnas pakalpojumus 
bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk! Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-
evak-karte; 

• Sv. Ļipka 10 PLN; 

• brauciens ar kuģīti 115 PLN; 

• 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, balt-go@balt-go.lv 
Pirmā avansa maksa jāveic 

5 dienu laikā no pieteikšanās 
brīža 

Otrā iemaksa  
Līdz 15.02.2023. 

Trešā iemaksa  
līdz 4.03.2023. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
4.04.2023. 

50 EUR par personu 50 EUR par personu 50 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. 
 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums līdz 4.04.2023. 4.04–5.05.2023. Atsakoties no ceļojuma pēc 1.05.2023., 

tiek zaudēta visa iemaksātā nauda Zaudētā summa 100 EUR 150 EUR 

Iemaksāto summu (bez 50 eiro pirmās iemaksas) iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā 

ceļojumā. 
  
Ja dažādu slimību, epidēmiju vai nepārvaramas dabas katastrofu gadījumā 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. 
 
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. 
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Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas (pilnas ceļojuma apmaksas) secībā. “Balt-Go” 
patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kuri 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. 
 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
 

 
 

www.balt-go.lv 
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