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VIDZEMES TŪRISMA UN TRANSPORTA KOMPĀNIJA  “BALT-GO”
Autobusu izīrēšana • Ceļojumu organizēšana • Gidu pakalpojumi 

Ekskursiju organizēšana kolektīviem • Čarterlidojumu organizēšana siltai atpūtai

Grupu AVIO ekskursijas 
   Pieteikšanās un jaunākā informācija:
•	 www.balt-go.lv,
•	 pa	tālruni	27775764,	
•	 balt-go@balt-go.lv,
•		Cēsu	birojā	–	Raunas	iela	17,	2.	stāvā,	tālr.	27661174

2023 ar “Balt-Go” grupas vadītāju

FEBRUĀRIS

26.02.–7.03.2023. 
Līga Pommere

Slēpošana Itālijā, Dienvidtiroles Dolomītu Alpos
Dodamies kārtīgi izslēpoties Dienvidtiroles Alpos! Sešu dienu slēpošana. Piedāvājam apmeklēt vairākus kalnus. 

642 EUR

2.–7.03.2023.
Grigorijs Salnits

Francijas dienvidi. Perpiņāna–Karkasona–Narbonna un kataru pilis
Brauciens mazā grupā – 10 cilvēku kompānijā. Dosimies sagaidīt pavasari uz Francijas pašiem dienvidiem. 
Šeit kalni nokāpj līdz zilajai Vidusjūrai, te jau gadsimtiem satiekas dažādas kultūras. Tāpat elpu aizrauj viduslaiku 
pilsētas un majestātiskas pilis klinšu virsotnēs joprojām glabā senatnīgus kataru (kristiešu sektu piekritēji 
Rietumeiropā 11.–14. gs.) noslēpumus. Perpiņāna kādreiz bija Aragonas karalistes sastāvā, un tur joprojām 
apskatāma karaļu pils. Senatnīgā Karkasona visā pasaulē slavena ar savu viduslaiku apbūvi un nocietinājumiem, kas 
gandrīz pilnībā saglabājušies.

865 EUR

MARTS

7.–11.03.2023.
Edvīns Kamoliņš

Itālija – Roma un Vatikāns
Visi ceļi ved uz Romu! Pa vienu no pasaulē senākajiem – Apija ceļu (Via Appia antica) gluži kā apustulis Pēteris 
cauri pilsētas senajiem vārtiem dosimies uz Romas Kolizeju. Ceļosim no antīkajiem laikiem līdz mūsdienām. 
Iepazīsim Spāņu kāpnes, Trevi strūklaku, Forumu, Tibras upes krastus un Eņģeļu tiltu. Navona laukums un Vatikāna 
muzeji, Siksta kapela (iespējams, Vatikāna dārzi), Pētera bazilika ar 500 pakāpieniem līdz kupola smailei. Mazā grupā.

635 EUR, 
bērniem 
595 EUR

10.–17.03.2023.
Roberts Gorodko

Izraēla, SVĒTĀ ZEME ar atpūtu Nāves jūras SPA
Dodamies uz Apsolīto zemi! Tā ir svēta ne tika kristiešiem. Skaista, skarba, pretrunīga, pārsteidzoša zeme, kas pastāv 
un plaukst. Apsolītā zeme... Iespēja divas dienas baudīt dziednieciskos Nāves jūras ūdeņus, redzēt Jūdejas tuksnesi. 
Izstaigāt un sajust ar Jēzus dzīvi saistītas vietas. Būt Jēzus dzimšanas vietā. 
Dzīvosim Betlēmē visu ceļojuma laiku. Izstaigāsim Jeruzalemi, Nācareti, brauksim ar laivu pa Galilejas ezeru, 
būs iespēja iebrist Jēzus kristību upē Jordānā...

1090 EUR

12.–19.03.2023.
Līga Pommere

Kipra – jūra, kalni un garšīgs ēdiens skolēnu brīvdienās
Skolēnu brīvdienās dodamies relaksējošā atpūtas braucienā. Un katrs ceļojums, protams, ir krietna dzīves skola. 
Kipru dēvē par skaistuma dievietes Afrodītes salu. Tur atrodas teiksmainais Olimpa kalns, burvīgi jūras līči un 
piekrastes. Antīko pilsētu stāsti un vēsture, bet tepat arī ienirsim 21. gadsimta idillē. 
Kipras salas galvaspilsēta Nikosija ir neparasta ar savu divu kultūru statusu. Tajā joprojām sadzīvo turciskais 
musulmanisms un grieķu pareizticības ietekmes. Ja līdzi ir pase, var aizstaigāt pat...

585 EUR

17.–29.03.2023.
Grigorijs Salnits

Pārgājiens “Camino Santiago” Francijā, posms “Cluny-Le Puy en Velay”
Centrālais masīvs (Massif Central) ir viens no skaistākajiem Francijas reģioniem. Tā ir senatnīga kalnu sistēma, ko 
no Alpiem atdala Ronas upes ieleja. Kalnu vidējais augstums ir 400–700 m v.j.l., ir vairāki vulkāni, laimīgā kārtā – 
guļošie. Tas ir arī viens no mazāk apdzīvotajiem Francijas reģioniem.

395 EUR

https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/francijas-dienvidi-perpinjana-karkasona-narbona-un-kataru-pilis/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/izraela-sveta-zeme-ar-atputu-naves-juras-spa/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/pargajiens-camino-santiago-francija-posms-cluny-le-puy-en-velay/
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21.–28.03.2023.
Līga Pommere

Azoru salas – pārgājiens trijās salās
Iespēja izstaigāt Paradīzes salas romantiskās takas. Pārgājieni pat trijās no Azoru salām – Sanmigelā, Fajalā un Piku. 
Kopā 5 lidojumi un 2 prāmja braucieni. Kāpsim vulkānā un peldēsim lagūnās. Nebijis piedzīvojums! Tikai 10 cilvēku 
kompānijā.

1399 EUR

31.03.–7.04.2023.
Līga Pommere

Madeira – ziedošā sala Atlantijas okeānā
Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā – ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem kalnu un 
dabas skatiem. Visa gada garumā te baudāms maigs subtropu klimats.

1020 EUR

APRĪLIS

9.04.–14.04.2023.
Grigorijs Salnits

Itālija – Milāna, Mantuja un Sabjoneta
Zeme, kur saule dod citādu gaismu, kur laiks virzās ne uz priekšu, ne atpakaļ, bet paralēli, jo pagātnē ir tikpat tuvu kā 
šodiena. Kur māksla vienmēr bijusi vairāk nekā tikai dažu dīvainīšu pašizteikšanās. Zeme, kurā ēdieni ir tik garšīgi, ka 
par tiem gardāku nav nekur citur pasaulē. Itālija. Brauksim baudīt vēl vienu šis zemes pērli – Mantuju un tās jaunāko 
māsu Sabjonetu.

668 EUR

12.–16.04.2023.,
19.–23.04.2023.,
24.–28.04.2023.
Inta Celtigali vai 
Skaidrīte Dzene

“Lieliskais gadsimts” Stambulā tulpju ziedēšanas laikā
Daudz staigāšanas un iespaidu. Ieskatīšanās turku virtuves noslēpumos. Mācīsimies paši gatavot kādu turku 
ēdienu, būs iespēja saimniekot īstā turku virtuvē. Brauciens gardēžiem dažādās nozīmēs – ēdiens, kultūras un 
vēstures bagātības. Sofijas mošeja. “Grand Bazar” apmeklējums, garšvielu tirgus. Ieskatīsimies “Lieliskā gadsimta” 
noslēpumos. Suleimana un Hirremas kapenes un mošejas.

565 EUR

21.–28.04.2023.
Inese Kravale

Madeira – ziedošā sala Atlantijas okeānā  
Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā – ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem kalnu un 
dabas skatiem. Visa gada garumā te baudāms maigs subtropu klimats.

1186 EUR

23.04.–9.05.2023.
Edvīns Kamoliņš

Amerika no rietumiem līdz austrumiem. Atklāj Lielo Kanjonu un Niagāru ar “Balt-Go”
Losandželosa, Holivuda, Sanfrancisko, Klusais un Atlantijas okeāns, Josemitu nacionālais parks, Sekvojas – pasaules 
lielākie koki, Nāves ieleja, Kolorado upe, Lasvegasa, Antilopes kanjons, Džošua nacionālais parks, Mohaves tuksnesis, 
Ņujorka... 

3685 EUR

25.04.–2.05.2023.
Līga Zušmane

Pārgājiens “Fisherman’s trail” Portugālē gar Atlantijas okeāna krastu
Arī atpūta kūrortpilsētās Sagres un Lagušā. Burvīgā Lisabona. Iesim no “Porto Covo” uz Portugāles zemes galu un 
nulles punktu – Sv. Vincenta zemes ragu. Neparastais reljefs un dabas skaistums. Jūras veltes un garšīgie portugāļu 
ēdieni. Portvīns, korķozolu audzes un neparastas stārķu ligzdas.

773 EUR

25.04.–2.05.2023
Līga Pommere

Portugāles ekskursija. Lisabona, Sintra, Atlantijas okeāna piekraste, Fatima, Koimbra, Portu, Braga  
Brauciens nelielā līdz 14 cilvēku kompānijā, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu “Balt-Go” ekskursijas vadītāja 
vadībā. Portugāles burvīgākās vietas, skaistākie Atlantijas okeāna līcīši un burvīgi romantiskās pilsētas. No gleznainās 
Lisabonas līdz romantiskajai Portu pilsētai.

829 EUR

MAIJS

3.–7.05.2023.
Ieva Upeniece

Venēcija un Verona
Venēcijas daudzkrāsainā pasaka, Murāno salas stikls, Burāno salas mežģīnes un saulessargi, braucieni ar kuģīšiem. 
Džuljetas pilsēta Verona, romiešu amfiteātris un Skaligero tilts. Mazā grupā.

748 EUR

2.–9.05.2023.
Aija Daudze

Vidusjūras pērle Alānija un antīkā Side
Uz dienvidiem no Antālijas pilsētas un lidostas ir viena no vēsturiskākajām piekrastes pilsētiņām – Alānija. 
Tā piekļāvusies zilzaļam Vidusjūras līcim un pilsētu ieskauj zaļie Taura kalni. Kleopatras pludmale vietām atgādina 
kādu Karību piekrastes daļu.

695 EUR

17.–22.05.2023.
Inese Kravale

Neparastā zeme Islande 
Zemes sirdspuksti, vulkānu dārdi, pazemes sarunas ar debesīm, geizeru strūklojumi un dubļu avotu šļaksti, ledus 
klāni un klinšu kailās muguras, fjordi un geizeri – tik izsmalcināts skaistums sastopams Islandē. Reikjavīka, Zelta 
aplis, Geizers, pelde Zilajā lagūnā, pārgājiens “Landmannalaugar”, ūdenskritumi un pastaiga gar ledāju “Skaftafell”. 
Reikjavīka, Zelta aplis, Geizers, Zilā lagūna, “Geldingadalur” lavas lauks, dienvidu krasts un ūdenskritumi.

1280 EUR

JŪNIJS

3.–11.06.2023.
Līga Pommere

Gruzijas pārgājiens. Kaukāzs. Svanetija. Arī atpūta pie Melnās jūras
No Melnās jūras līdz Kaukāza ledājiem Svanetijā. Svanetijas noslēpumi un bagātības. Pārgājieni 3–11 stundas 
pa kalnu takām. Dabisko minerālūdeņu dzeršana no kalnu avota. Izstaigāsim Ušbas un Šharas piekāji un svanu 
galvaspilsētas Mestijas apkārtni. Atpūta pie Melnās jūras magnētiskajās smiltīs un Batumi pilsētā.

898 EUR, 
bērniem 
819 EUR

5.–9.06.2023.
Grigorijs Salnits

Itālija – Piza, Florence,Volterra
Toskāna – iespējams, slavenākais, krāšņākais Itālijas reģions! Fascinējošā Florence, senatnīgā Volterra, elegantā Piza – 
trīs īstas pasaulē slavenas Itālijas pērles, mākslas, arhitektūras un dabas apburošais virpulis. Pizas tornis, majestātiskās 
katedrāles, Florences Vecais tilts un pilis (Vecchio, Pitti...), senatnīgie mūri un ieliņas viduslaika Volterrā, pavasarīgais 
krāšņums Boboli dārzos un slavenais Toskānas ēdiens – “trippa”. 

827 EUR, 
bērniem 
780 EUR

https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/azoru-salas-pargajiens-trijas-salas-tour-archive/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/italija-milana-mantuja-un-sabjoneta/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/lieliskais-gadsimts-stambula-tulpju-ziedesanas-laika/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/madeira-ziedosa-sala-atlantijas-okeana-2/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/amerika-no-rietumiem-lidz-austrumiem-atklaj-lielo-kanjonu-un-niagaru-ar-balt-go/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/pargajiens-fishermans-trail-portugale-gar-atlantijas-okeana-krastu-tour-archive-2/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/portugales-ekskursija/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/venecija-un-verona/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/neparasta-zeme-islande/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/gruzijas-pargajiens-kaukazs-svanetija-ari-atputa-pie-melnas-juras/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/italija-piza-florencevolterra/
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JŪLIJS

14.–17.07.2023.
Inese Kravale

André Rieu koncerts Māstrihtā un ekskursijas Māstrihtā un Briselē – mazā grupā  
Baudiet unikālo Andrē Rjē orķestra izrādi un uzstāšanos, melodisko valsi, klasisko mūziku, operetes un mūziklus... 
vasaras vakarā romantiskajā Vrijhofa laukumā Māstrihtā! Daudzkārt pieminētā Brisele vēl nav iepazīta – 
čurājošais puisītis un meitenīte, Briseles simbols – Atomiums.

920 EUR

29.07.–
06.08.2023.

Indra Murziņa

Štīrijas Alpi. Īpašs piedāvājums kalnu mīļotājiem
Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! Tiem, kam patīk pārgājieni kalnos, garšo štrūdeles un alus kalnu krodziņos! 
Iespēja pārgājienos izbaudīt ziedošas Alpu pļavas, satikt murkšķi un šokolādes “Milka” reklāmu modeles, vasaras vidū 
pikoties uz ledāja un darīt vēl citas aktīvas lietas Austrijas federālās zemes Štīrijas (Steiermark) Alpu kalnu reģionā 
Šlādmingā-Dahšteinā. Tiekamies kalnu takās, jo skaistāki par kalniem var būt tikai kalni!

975 EUR

30.07.–6.08.2023. 
Sarmīte Eglīte

Burvīga atpūta Bulgārijā. “Azurro” 3*, viss iekļauts
 Saulainais krasts (bulg. – Слънчев бряг) ir lielākais Bulgārijas kūrorts. Tas atrodas pie Melnās jūras, 32 km uz ziemeļiem 
no Burgasas pilsētas un 434 km uz austrumiem no valsts galvaspilsētas Sofijas, tiešā Nesebaras pilsētas tuvumā.

665 EUR

AUGUSTS

22.–28.08.2023.
Inese Kravale

Francijas Alpi
Tālu no pārpildītām pludmalēm un pilsētu kņadas Francijas Alpi piedāvā nebeidzamu aktivitāšu klāstu. 
Šovasar, lai mainītu savus ieradumus, dodieties atklāt kalnu burvību ar autentisku franču lauku šarmu, kurā katrs var 
dzīvot savā ritmā, izvēloties starp aktivitāti un atpūtu, kultūru un dabu.

990 EUR

1.–7.08.2023. Vasaras brīvdienas Grieķijā. Vēsturiskās Atēnas un silta un saulaina atpūta pie Vidusjūras
Pēc pāris dienām, pavadītām vēstures un kultūras piesātinātajās Atēnās, baudīsim jūru, sauli un ēdienu.

727 EUR

SEPTEMBRIS

9.–18.09.2023.
Līga Zušmane

Gruzija – no atpūtas pie Melnās jūras līdz Svanetijai Lielajā Kaukāzā
No Melnās jūras līdz Kaukāza ledājiem Svanetijā. Svanetijas noslēpumi un bagātības. Vieglas pastaigas pa kalnu takām. 
Dabisko minerālūdeņu dzeršana no kalnu avota. Atpūta pie Melnās jūras magnētiskajās smiltīs un Batumi pilsētā.

855 EUR, 
bērniem 
790 EUR

11.–21.09.2023.
Indra Murziņa

Kaukāza kokteilis – nepieradinātā Gruzija! Aktīvi piedzīvojumi kalnos
Tiem, kam patīk pārgājieni un daba! Brauciens ar džipiem pāri kalnu pārejai un došanās mazapdzīvotu kalnu takās 
Tušetijā, kur iepazīsim ciemus ar senu vēsturi un tradīcijām. Tur, kur uzņemta kinofilma “Mimino”! Laivošana 
Rioni upē, dabas dažādība, ganāmpulki, ko pieskata džigiti zirgos un īsti Kaukāza aitu suņi. Protams, īpašā gruzīnu 
viesmīlība, dziesmas un vietējie ēdieni, vīnogas, vīns un čača.

1169 
EUR

18.–25.09.2023.
Žanna Otersone

Austrumu brīnumpasaka Uzbekistānā
Koša un raiba kā Austrumu paklājs, garšīga kā tikko no lauka noņemta saldi sulīga melone un krāsaina kā uzbeku 
tirgus. Gadsimtiem ilgi cauri Uzbekistānai vijās Zīda ceļš, sev līdzi atnesot dažādu tautu tradīcijas, zināšanas un 
bagātības, kas joprojām saskatāmas un sajūtamas vēsturisko medrešu sienu rotājumos un interjeros. 

1670 
EUR

23.–30.09.2023.
Līga Pommere

Korfu – sala ar Džeralda Darela stāstiem
Korfu ir neliela Grieķijas sala, kuru no viena krasta apskalo Jonijas, bet no otra – Adrijas jūra. Zilais ūdens, zaļie kalni, 
skaistie līči. Jo augstāk kalnos, jo skaistāks skats. Protams, uz jūru. Ne velti Džeralda Darela skaistākās grāmatas 
sarakstītas, vērojot dzīvo dabu tieši šajā salā. Romantiskā un šarmantā Korfu vecpilsēta ir apburoša. Tajā ir apvienojies 
gan Francijas šarms, gan itāļu arhitektūra un citas ietekmes, kas padara to neatkārtojamu. 

840 EUR

25.09.–9.10.2023.
Silvija Ozoliņa

Pārgājiens “Camimo del Norte”. Spānijas ziemeļu valdzinājums, dodoties uz Santjago de Kompostela.
Lai izbaudītu ceļu, tajā ir jādodas, lai iepazītu zemi, tā ir jāredz. Ziemeļu ceļš ir skaists, bet kā ikviens no ceļiem, kas 
ved uz Santjago de Kompostelu, tas met mums savu izaicinājumu. Iesim gan gar okeāna krastiem, gan caur skaistiem 
eikaliptu mežiem. Baudīsim arī spāņu virtuvi un sajutīsim Spāniju. Sāksim ceļu no Aviles. 
Iesim nelielā kompānijā.

520 EUR

OKTOBRIS

2–6.10.2023.
Inese Kravale

Nica – Monako – Kannas – Antiba – Senpola – Grasa
Sapnis Nicā jeb 5 dienas Cote d’Azur – Franču Rivjērā. Siltā pavasara saule vilina turp doties, lai baudītu. Neskaitāmi 
Nicas restorāni piedāvā jūras veltes un vasaras kokteiļus. Dzīvā mūzika un pastaiga pa promenādi!  Nākamajā rītā ar 
vilcienu dodamies uz Kannām un Antibu. Senpola – viduslaiku pērle, kas  saglabā savu māksliniecisko šarmu. 
Grasa – smaržu galvaspilsēta.  Noslēgumā Monako, brīnumdārzs, kazino, greznas jahtas, brīnišķīgi skati. 
Ceļojumu svinam ar Provansas rozā vīnu “vie en Rose” Nicas pludmalē, brokastīs čaukstošs kruasāns un aromātiska 
kafija Rodšildu villā!

795 EUR

3.–10.10.2023.
Līga Pommere

Portugāles ekskursija un ieskats Santjago Spānijā
Portugāles burvīgākās vietas, skaistākie Atlantijas okeāna līcīši un burvīgi romantiskās pilsētas. 
No gleznainās Lisabonas līdz romantiskajai Portu. Atlantijas okeāna skaistie krasti ar nelielām pastaigām un skaistām 
fotopauzēm. Iespēja redzēt Eiropas kontinenta tālāko ragu – Cabo da Roca. Fatimas svētvieta un UNESCO mantojums 
Portugālē.

950 EUR

https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/andre-rieu-koncerts-mastrihta/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/stirijas-alpi-ipass-piedavajums-kalnu-miliem/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/burviga-atputa-bulgarija-azurro-3-viss-ieklauts/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/francijas-alpi/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/gruzija-no-atputas-pie-melnas-juras-lidz-svanetijai-lielaja-kaukaza/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/kaukaza-kokteilis-nepieradinata-gruzija-aktivi-piedzivojumi-kalnos/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/austrumu-brinumpasaka-uzbekistana/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/portugales-ekskursija-un-ieskats-santjago-spanija-2/
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11.–18.10.2023.
Līga Pommere

No Spānijas līdz Lielbritānijai. Karstasinīgā Andalūzija un cēlais Gibraltārs
Andalūziju mēdz saukt par īsto Spāniju. Te dzimis Pikaso un Antonio Banderass, skatīsim gan spožas piekrastes 
kūrortpilsētas, gan skaistās, baltās Andalūzijas mazpilsētiņas. Apbrīnosim šī karstasinīgā Spānijas reģiona pērles 
Kordovu, Sevilju ar Eiropas lielāko katedrāli, triju pakalnu pilsētu Granadu. 

786 EUR, 
bērniem 
736 EUR

20.–27.10.2023.
Līga Pommere

Itālijas pārgājiens – Činkveterre, Toskāna un Elbas sala
Iespēja izstaigāt “Piecu zemju” jeb “Cinque Terre” romantiskās piekrastes takas. Pārgājieni no Riomadžore līdz 
Monterosso al Mare apkārtnē un skaisti ceļi Pizas pusē. Kādas dienas nesīsim līdzi savas somas, citas atgriezīsimies 
iepriekšējās dienas naktsmītnē, tāpēc varēs atstāt turpat. Baudīsim burvīgas piekrastes mazpilsētiņas, vietējos ēdienus 
un dzērienus, sajutīsim Itālijas dvēseli.

720 EUR

23.–28.10.2023.
Žanna Otersone

Gruzijas klasika
Kaukāza kolorīts no senatnes līdz mūsdienām! Iepazīsim otru senāko kristietības zemi – Gruziju. Bagātā Kahetija. Tā ir 
galvenais Gruzijas vīndarīšanas reģions. Tbilisi pārsteigumi – vecpilsēta, kas aizrauj gan ar atjaunotām fasādēm, gan 
mājīgiem pagalmiem, verandām un balkoniem, Abanotubani sēravotu pirtis, Rustaveli avēnija.

699 EUR, 
bērniem 
650 EUR

NOVEMBRIS

3.–8.11.2023.
Grigorijs Salnits

Rudenīgā Parīze un Normandijas sirds
Ruāna – gotikas karaliste, tās katedrālē mierā dus Ričards Lauvassirds, bet Tirgus laukumā sadedzināja Žannu d’Arku. 
Senatnīga Kāna, kurā apskatāma vienā no lielākajām pilīm Rietumos, kas būvēta 11.gs. Bajē – mazā pilsētiņa, kurā 
glabājas unikāls, visā pasaulē slavens šedevrs – gobelēns no Bajē. Šajā vairāk nekā 100 m garajā audumā karaliene 
Matilde ar savām dāmām izšuvusi visu Anglijas 11.gs. iekarošanas vēsturi. Un noslēgumam – Monsenmišelas klosteris 
fantastiskā, mistiskā un neiedomājamā spēka vieta jūras krastā.

745 EUR

14.–21.11.2023.
Teiksmainā Grieķija apelsīnu laikā
Lidojums uz Atēnām un iepazīšanās ar stāstu, sajūtu un garšu bagāto Grieķiju.

850 EUR

10.–17.11.2023.

Tenerife
Tenerifi mēdz dēvēt par mūžīgā pavasara salu maigā klimata dēļ. Salas centrā izslējies Teides vulkāns, kura virsotnē 
pārņem sajūta, ka atrodies uz Mēness. Tas sadala salu divās klimatiskajās zonās; saulainajos un sausajos dienvidos 
vasaru var baudīt visu gadu.

1325 EUR

10.–19.11.2023. 
Krāsainā Maroka
Dzīvīgā, raibā un kolorītā Marrākeša, nebeidzamais Sahāras tuksnesis, okeāna plašumi Agadirā un Esuveiras 
vecpilsētas šaurās ieliņas un zivju tirgus.

1680 EUR

24.–27.11.2023.
Pirmās adventes noskaņas Prāgā
Ziemassvētku atmosfēra Prāgā, kas pamatoti tiek dēvēta par skaistāko Eiropas pilsētu šajā pirmssvētku laikā. 
Ziemassvētku tirdziņš, kas tīts saldenā karstvīna, cepto desiņu un kastaņu kārdinošajā smaržā.

460 EUR

30.11.–3.12. 
2023.

Adventes brīdienas Hamburgā
Ziemassvētku laikā visa Hamburga starp Elbu un Alstera ezeru mirdz daudzkrāsainās lampiņās, plūst karstvīna un 
ingvera cepumu aromāts, ielās skan Ziemassvētku mūzikas skaņas un valda pacilāts noskaņojums. Šeit atradīsiet 
Ziemassvētku un amatnieku tirdziņus katra gaumei un noskaņojumam. Adventes laikā tiek rotātas ne tikai ielas, 
bet arī veikalu plaukti. Iepirkšanās Hamburgas centrā ir patiešām patīkams process: mazajos veikaliņos, veikalos 
un tirdzniecības centros ir viegli nokļūt, ejot kājām, turklāt tie ir atvērti ilgāk nekā parasti. Šeit noteikti atradīsiet 
oriģinālas dāvanas saviem vistuvākajiem!

610 EUR

DECEMBRIS

7.–10.12.2023.

Adventes brīvdienas Milānā
Otra lielākā pilsēta Itālijā, Lombardijas un Milānas provinces sirds, kā arī ievērojams ekonomikas centrs. Milāna 
ir “Pirelli” un “Alfa Romeo” mītnes vieta. Līdzās Romai, Parīzei, Londonai un Ņujorkai Milāna ir viens no pasaules 
modes centriem. Milānas Doms, operteātris “La Scala”, galerija “Vittorio Emmanuele”. Pastaiga vēsturiskajā centrā. 
Ziemassvētku tirdziņi.

625 EUR

14.–17.12.2023.

Adventes brīvdienas Vīnē
Vīne – Hābsburgu impērijas galvaspilsēta, greznu ēku, skaistu parku, dārzu, mūzikas un valšu pilsēta. Jūs redzēsiet 
diženo Valsts operu, Mākslas vēstures un Dabaszinātnes muzeju, Parlamentu, Rātslaukumu, Sv. Stefana katedrāli. 
Ekskursijas laikā izzināsim pilsētas bagāto vēsturi, interesantus faktus gan par pagātni, gan dzīvi mūsdienīgā Vīnē. 
Un, protams, Vīnes kafija, neaizmirstamie deserti un jaukā atmosfēra vecpilsētā, gaidot Ziemassvētkus.

616 EUR

25.12.–2.01.2024.

Jaunais gads Dubajā
Dubaja tiek uzskatīta ne tikai par brīnišķīgo celtņu simbolu (“Jameirah”, “Burj Arab”, “Emirate Towers”, “Hayat” 
utt.), bet arī par biznesa un izklaides centru. Jaunā gada sagaidīšana tieši šeit – tuksnešu ieskautajā, ultramodernajā 
pilsētā ar krāšņo uguņošanu un dažādajām izklaides iespējām būs neaizmirstama. “Bur-Dubajā” jeb pilsētas dienvidu 
daļā atrodas biznesa kompāniju galvenie ofisi, emīra biroji, bankas, pasts, osta, muita, televīzija. Savukārt Deira, kas 
atrodas ziemeļdaļā, ir izklaides un arī tirdzniecības rajons. Te atrodas skolas, viesnīcas, klubi, veikali, starptautiskā 
lidosta un Deiras tornis. Džumeira jeb pludmales rajons ir pievilcīgs tūristiem, kas ilgojas pēc dienvidu saules. Pilsētas 
modernās augstceltnes ir stiklotas, un tas rada viegluma sajūtu.

1730 EUR

Uzmanību, iespējamas nelielas izmaiņas un papildinājumi!  “Balt-Go” piedāvā arī autobusu ekskursijas gan Baltijā, gan Eiropā. 
Sekojiet mājaslapai www.balt-go.lv

https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/italijas-pargajiens-cinkveterre-toskana-un-elbas-sala/
https://balt-go.lv/celojumi/grupu-celojumi/avio-celojumi/gruzijas-klasika/
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