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

Ekskursiju organizēšana kolektīviem • Čarterlidojumu organizēšana siltai atpūtai

Baltijas ekskursijas

   Ekskursijas no Vidzemes – Valmieras, Smiltenes, Cēsīm un citurienes
   Izstrādājam ekskursijas pēc individuāla pieprasījuma kolektīviem.

   Piesakoties braucienam, nepieciešams veikt avansa maksājumu –
	 vienas	dienas	braucienam,	sākot	no	10	EUR,
	 divu	dienu	braucienam,	sākot	no	25	EUR.
	 Vieta	autobusā	tiek	rezervēta	pēc	avansa	iemaksas.
	 Brauciena	cenas	norādītas	bez	ieejas	biļetēm.
	 Grafikā	iespējamas	nelielas	izmaiņas	un	papildinājumi.	
	 Sekojiet	mājaslapai	www.balt-go.lv

   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

Anete Kalniņa,	ceļojumu	konsultante	
Baltijas	ekskursijām

anete.kalnina@balt-go.lv,		tālr.	27661174

FEBRUĀRIS

11.–12.02.
Gide Līga 

Sāremā un Muhu sala spelgonī. Romantiska atpūta “Grand Rose SPA Hotel”
Sniega sega un sala rotas Sāremā un Muhu salā. Jūra, bākas, kadiķu audzes, dolomīti, stāvkrasti... 
Baudām salu burvību un pirmatnīgumu. Sāremā mūs gaidīs neaizmirstamas brīvdienas Kuresāres lielākajā 
kūrortviesnīcā  “Grand Rose SPA Hotel”. 

105 EUR,
bērniem 95 EUR

18.–19.02.
Gide Līga

Ziemīgā Narva un Narva-Jēsū kūrortpilsēta. Atpūta viesnīcā “Noorus SPA” Somu līča krastā
Dosimies divu dienu atpūtā uz Austrumigaunijas tālāko punktu. Lūkosim, cik iespaidīgs ir Valastes 
ūdenskritums spelgonī. Iepazīsim šī gada sākumā apmeklētājiem atvērto Mūgas mākslas pili, kur 
aplūkojama bagātīga kolekcija. Pasakaina atpūta modernajā Narva-Jēsū kūrortpilsētā. Ziemas rīts pie Somu 
līča.

110 EUR,
bērniem 90 EUR

MARTS

4.–5.03.
Gide Sarmīte

Relaksējoša SPA atpūta, tuvojoties 8. martam. Ūdensprieki Verskā
Aicinām sagaidīt pirmās pavasara dvesmas, baudot atpūtu Verskas (Värska) SPA minerālūdeņos 
Dienvidigaunijā! Ceļojuma cenā iekļautas zviedru galda vakariņas.

98 EUR,
bērniem 90 EUR

11.–12.03.
Gide Sarmīte

Skolēnu pavasara brīvdienās Igaunijā Tallina un ūdensprieki Pērnavas akvaparkā
Iepazīsim Tallinas skaistākās vietas. Dosimies uz vienu no Eiropā aizraujošākajiem muzejiem – Hidroplānu 
ostu (Igaunijas Jūras muzejs). Līdzi ņemam arī dvieļus un mīļākos peldkostīmus, jo ceļojumu noslēgsim, 
baudot ūdenspriekus Pērnavas akvaparkā!

95 EUR,
bērniem 85 EUR
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25.–26.03. Ūdensprieki “FRA MARE THALASSO SPA”
Baudīsim SPA atpūtu Hāpsalu kūrortā. Hāpsalu pils burvība, doma baznīca un promenāde. Uz Hāpsalu 
brauc pēc mežģīņu lakatiem, ko igauņu sievietes adījušas, skatoties zvaigznēs.

115 EUR,
bērniem 
105 EUR

APRĪLIS

7.–8.04.
Gide Sarmīte

Sāremā un Muhu sala Lieldienu brīvdienās. SPA atpūta jaunatklātajā Kuresāres pirts un 
ūdens centrā
Ceļojums dabas mīļotājiem uz iecienītāko un lielāko Igaunijas salu, kas apbur ar kadiķu un jūras smaržu. 
Kuresāres pils, meteorīta krāteris, klintis, bākas un vējdzirnavas. Nakšņošana un atpūta viesnīcā 
“ASA SPA HOTEL”, kas nesen atvērta pēc renovācijas. 

98 EUR,
bērniem 90 EUR

15.–16.04.
Gide  Līga

Grezna atpūta “Rakvere Aqva SPA”
Ekskluzīvajā “AQVA Hotel & Spa” kompleksā gaida relaksējošs pirts un ūdens atpūtas centrs. 
Pacelsim Rakveres cietokšņa noslēpumu plīvuru. Laika mašīnas piedzīvojums Paidē.

125 EUR,
bērniem 
105 EUR

29.–30.04.
Gide Sarmīte

Druskininki narcišu ziedēšanas laikā
Dosimies uz Lietuvas kultūrvēsturisko novadu – Dzūkiju. No Merkines skatu torņa paraudzīsimies uz 
skaisto Nemunas ieleju. Baudīsim narcišu ziedēšanas dullumu plašajā Druskininku parkā. Ienirsim 
akvaparka izpriecu burbulī, iepazīsim pilsētu no putna lidojuma, redzēsim sniega arēnu. 

98 EUR,
bērniem 90 EUR

MAIJS

13.–14.05.
Gide Sarmīte

Japāņu dārzs Lietuvā, muiža Sedā un fantastiska atpūta “Atostogų Parkas SPA”
Baudīsim pavasarīgu atpūtu «Atostogų Parkas SPA» centrā, iekārtojušies divstāvu guļbūves villās klusā 
meža ielokā. Iepazīsim Lietuvas muižu kultūru, ciemojoties greznajā Renavas muižā Sedā. Ielūkosimies 
šarmantajā Palangas kūrortā un japāņu dārzā sakuru ziedēšanas laikā.

110 EUR,
bērniem 95 EUR

20.–21.05.
Gide Sarmīte

Pavasara saulriets Kuršu kāpā. Ceļojums apkārt pasaulei Babilonas gaisa dārzos. 
Nida. Lietuvas Sahāras tuksnesis.
Dosimies uz vienu no skaistākajiem kūrortiem pie Baltijas jūras – Nidu. Izbaudīsim relaksējošu vakaru, 
nakšņojot Kuršu kāpā. Ceļojums apkārt pasaulei Babilonas gaisa dārzos. Apmeklēsim Jūras muzeju, 
kurā iepazīsim zemūdens dzīvi, jo akvārijos apskatāmas Baltijas un citu pasaules jūru un okeānu zivis un 
dzīvnieki. Neviena ceļotāja sirdi vienaldzīgu neatstās spilgtais delfīnu šovs.

100 EUR,
bērniem 90 EUR

27.–28.05.
Gide Irina

CILVĒKA NEBEIDZAMAIS RADOŠUMS. Vasals “O, bļaka!” svētkos Rogovkā!
Braucam svinēt dzīvi Latgalē! Vissvarīgākais mūsu pasākums būs “O, bļaka!” svētki Rogovkā. Būs 
koncerts, dziedāsim, kurināsim ugunskuru un piedalīsimies citos pasākumos. Dienu sāksim ar Rēzeknes 
iepazīšanu – “Gors”, “Latgales Māra”, “Zeimuļs”, pilskalns, sienu gleznojumi un citi jaunumi.
Svētdienas rītā apmeklēsim permakultūras dārzu Rogovkā, dosimies uz mūzikas instrumentu 
un šmakovkas muzeju, apskatīsim interesantu akmeņu kalnu ar dekoratīvajiem stādījumiem un 
daudzgadīgo puķu stādaudzētavu. Ceļojumu noslēgsim ar vizināšanos Balvu ezerā ar plostu “Vilnītis”.

97 EUR,
bērniem 90 EUR

JŪNIJS

Ceļojuma datumi 
un cena tiks 

precizēta martā
Gids Edvīns

Jūra, saule, vējš un piedzīvojumi uz salas Rīgas līča vidū
Dodamies uz Roņu salu, kur autentiskā vidē mūs sagaida viesmīlīgie salinieki. Degustējam vietējos 
labumus. Brienam pa skanošām smiltīm, peldamies, vakarējam pie ugunskura, kāpjam bākā. 
Apmeklējam vienu no Igaunijas senākajam celtnēm, muzeju un baznīcu.

3.–4.06.
Gide Indra

Ejam pretī vasarai Peipusa krastā!
Iepazīsim Peipusa ziemeļu krastu no kājāmgājēju skatpunkta. Iešana pa smilšu pludmali, priežu 
apaugušām kāpām, nelielos posmos gar ceļiem, apejot ostas. Jārēķinās ar vairāku mazo upīšu šķērsošanu, 
brienot pa ūdeni. Līdzi jāņem pusdienu maizītes, našķi un ūdens.

95 EUR,
bērniem 85 EUR

10.–11.06.
Gids Edvīns

Hījumā salas bagātības jūras krasta un iekšzemes ceļos
Sala pārsteidz ar visu: ar trim pilnīgi atšķirīgām pludmalēm un jūras krastu, svaigo biezo kadiķu un 
sveķu elpu, klusinātu dunu vidienē un sajūtu, ka esi pilnīgi viens, bet ne vientuļš, tāpat – ar salinieku 
īpatnējām mājām. Te organiski sadzīvo modernais ar vēsturisko. Mūs sagaida vairākas cēlas bākas, 
gadsimtu liecinieces, salinieku viesmīlība un atradumi pludmalē – caurumotie akmentiņi...

100 EUR,
bērniem 90 EUR

17.–18.06.
Gide Sarmīte

Mazā Venēcija Lietuvā
Dosimies minikruīzā pa Nemunas deltu. Atklāsim Lietuvas Mazo Venēciju, kur centrālās ielas vietā plūst 
upe, ciemata mājas sabūvētas abos krastos un nav neviena tilta, kas savienotu krastus... Ir tikai laivas. 
Apskatīsim dižāko Lietuvas tūju, skaistāko šīs puses dievnamu un nokļūsim pašā Ventes ragā, ko šķērso 
putnu ceļš.

110 EUR,
bērniem 95 EUR
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21.–22.06.
Gide Agra

Seno lībiešu ciemu gaisotne saulgriežu laikā, 
to iepazīšana kravas automašīnā, zivis Pitragā.

Ceļojumu cena 
tiks precizēta 

27.–29.06.
Gide Rigonda

Neizzinātā Igaunija – degakmens ieguves pilsēta Kohtla-Jerve un slepenā Sillamē. 
Vēstures stāstiem apvītā Narvas pilsēta. 
Vecticībnieku dzīve Peipusa ezera krastā
Uzdrošināsimies doties piedzīvojumā – vilksim cimdus, robustu darba jaku, liksim galvā ķiveri un 
lukturīti, kāpsim pazemē kalnraču muzejā Kohtla-Nemmē. Ieskatīsimies reiz slēgtās pilsētas Sillamē 
promenādē un pilsētas muzejā. Apskatīsim augstāko ūdenskritumu Baltijā, kā arī vecāko un lielāko 
cietoksni Igaunijā. Narvas pilsētas ekskursija. Peldēsimies Somu līcī un baudīsim tradicionālos 
vecticībnieku ēdienus Peipusa krastā.

175 EUR,
bērniem 150 EUR

JŪLIJS

7.–9.07.
Gids Grigorijs

Viduslaiku dienas Tallinas vecpilsētā
Neparastais Rummu karjers. Noslēpumainā Pakri pussala. Iespaidīgākie Igaunijas stāvkrasti un bākas. 
Dosimies uz grandioziem viduslaiku svētkiem Tallinā. Iejutīsimies Tallinas viduslaiku atmosfērā! 
Viesnīca tuvu vecpilsētai.

185 EUR,
bērniem 160 EUR

15.–16.07.
Gids Grigorijs

Kauņa – Lietuvas sirds un dvēsele, Nemuna – Lietuvas likteņupe
Jaunā un senatnīgā Kauņa ar neparastu likteni. Gotiska vecpilsēta ar iespaidīgu katedrāli, šarmantā 
un dzīvelīgā Jaunā pilsēta ar savu art-deco arhitektūru. Kauņas Botāniskais dārzs, lielākais un vecākais 
Lietuvā, pārsteidz apmeklētājus ar ziedošu rožu trakumu. Nemunas upes senlejas pasakainās pilis.

98 EUR,
bērniem 90 EUR 

22.–23.07.
Gide Agra

Augštaitija – Lietuvas zilo ezeru zeme
Zarasai – vienā no senākajām Augštaitijas pilsētām ar 500 gadu vēsturi. Ceļosim gar neskaitāmi 
daudziem ezeriem. Apmeklēsim seno kulta vietu Ladakalnu, Palūšes koka baznīcu. 
Vakarā strūklaku šovs Utenas ezerā. 

98 EUR,
bērniem 90 EUR 

26.–27.07.
Gide Sarmīte

Miniatūru parks “Babilonas dārzi” Lietuvā, Klaipēda, Jūras muzejs un 
pārsteidzošais delfīnu šovs
Ceļojums apkārt pasaulei Babilonas gaisa dārzos. Nakšņošana Klaipēdas vecpilsētas tuvumā 4* viesnīcā.  
Apmeklēsim Jūras muzeju, kurā iepazīsim zemūdens dzīvi, jo akvārijos apskatāmas Baltijas un citu 
pasaules jūru un okeānu zivis un dzīvnieki. Neviena ceļotāja sirdi vienaldzīgu neatstās spilgtais 
delfīnu šovs.

110 EUR,
bērniem 95 EUR 

29.–30.07.

Palanga un Liepāja – vasara un jūra
Vasaras vidū un atvaļinājumu laikā dodamies uz divām jūras galvaspilsētām – Lietuvas Palangu un 
Latvijas Liepāju. Pa ceļam piestāsim saldākajā Latvijas pilsētā – Saldū. Lietuvā baudīsim vasaras noskaņu 
Palangā. Piestāsim arī Saules pilsētā Šauļos. Tātad šajā braucienā tikai vasarīgas izklaides – ziedi, jūra 
un smilšainais liedags. 

95 EUR,
bērniem 85 EUR 

AUGUSTS

5.–6.08.
Gide Agra

Uz Latgali pēc laimes
Sastapsimies ar interesantiem un darbīgiem cilvēkiem, kas aktīvi saimnieko Latgalē. Indrā noskaidrosim, 
vai tiešām laime ir laiks, kas piepildīts skaņām, krāsām un smaržām, kā teicis Imants Ziedonis.
Nakšņošana viesu namā “Piedruja”. Latvijas pierobežas vieta, kur Daugavai pretējā krastā ir Baltkrievijas 
Druja. Ceļojuma cenā iekļautas bagātīgas un gardas vakariņas!

95 EUR,
bērniem 85 EUR

12.–13.08.
Gide Sarmīte

Lietuvas lepnums – dižās, senās pilsētas
Dosimies interesantos un neparastos ceļos Lietuvas senajās pilsētās – Viļņā, Traķos un Kernavē, 
kur katrs atradīs to, kas viņu pārsteigs un iedvesmos. Izbaudīsim Viļņas vecpilsētas šarmu 
un tās seno garu, Traķus ar ezerpili, Kernaves pilskalnus, kur reiz bija piecas cietokšņu ēkas...

105 EUR,
bērniem 95 EUR

18.–20.08.
Gids Edvīns

Igaunijas salu tūre
Četras salas no cita skatu punkta pārsteigs un valdzinās pat vispieredzējušākos ceļotājus. 
Vispirms jau nesteigsimies cauri Muhu salai. Igaunijas lielākajā salā – Sāmsalā – atklāsim 
“Sāremā Stonhendžu” miniatūrā. Kuresārē apmeklēsim bīskapa pili. Ļausimies atpūtai “ASA SPA” pirtīs 
un baseinā.  Hījumā salā raudzīsim trīs bākas, vilnas fabriku, kadiķu un mežrozīšu audzes, 
putnu kolonijas, gleznainās pludmales. 
Kassari salā dosimies relaksējošā pastaigā pa mirdzošiem jūras ūdeņiem ieskautu šauru zemes strēli.

195 EUR,
bērniem 170 EUR
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SEPTEMBRIS

9.–10.09. 
Gide Irina

Peipusa ezera kulinārais mantojums un Sīpolu ceļš
Ciemosimies pie slavenā SĪPOLU KONSTANTĪNA! Brīnišķīgā Alatskivi pils. Peipusa ezera romantiskā 
piekraste ar jaukām mājiņām, vecticībnieku un zvejnieku ciematiem, sīpoliem un baznīciņām.

98 EUR,
bērniem 90 EUR

16.–17.09.

Dabas valdzinājums un relaksācija “Laulasmaa SPA”
Neparastais Rummu karjers. Noslēpumainā Pakri pussala. Iespaidīgākie Igaunijas stāvkrasti un bākas. 
Skaistākā Igaunijas kaskāde un Keilas ūdenskritums. Nakšņošana priežu meža ieskautajā Laulasmā. 
Baseini, pirtis, svaigs jūras gaiss – viss neaizmirstamai atpūtai! Dosimies pastaigā pa grandiozo 
Kadriorgas pili un pasakaino parka teritoriju VAI tā vietā – ieskats Tallinā.

110 EUR,
bērniem 90 EUR

30.09.–1.10. 
Gids Edvīns

Sāremā rudens valdzinājums
Ieklausīsimies dzērvju klaigās Sāremā lielākajā purvā. Atklāsim “Sāremā Stonhendžu”, kas noslēpusies 
blakus nelielam ceļam. Kuresārē apmeklēsim bīskapa pils ekspozīciju. Vakarā atpūta viesnīcas pirtīs un 
baseinā. Otrajā dienā paredzams apmeklēt Harilaiu pussalu. Tā ir viena no skaistākajām un senākajām 
Vilsandi Nacionālā parka daļām.

100 EUR,
bērniem 90 EUR

30.09.–1.10. 
Gide Irina

CILVĒKA NEBEIDZAMAIS RADOŠUMS
Miķeļdienas Alsungā
Alsungā svinēsim Miķeļdienu, kas tur ir nozīmīgākie svētki gadā.
Pēcpusdienā aizbrauksim līdz Jūrkalnes stāvkrastam. Otrās dienas rīts Pāvilostā. Atgriežamies Alsungā 
un pamatīgi iepazīstamies ar suitu kultūru – ekskursijā uzzināsim par suitu godiem un pusdienās 
gatavosim suitu ēdienus. 

95 EUR,
bērniem 90 EUR

OKTOBRIS

7.–8.10. 
Gide Irina

Zelta rudens Daugavas lokos
Krustpils pils stāsti. Daugavpils, ekskursija skrošu rūpnīcā, Daugavpils Šmakovkas muzejs. 
Reģiona kulinārā mantojuma baudīšana. Košā dabas māksla Daugavas lokos.

95 EUR, bērniem 
85 EUR

14.–15.10. Harmoniska SPA atpūta Otepē pie gleznainā Pihajerves ezera Pühajärv)
Zelta rudens laikā iepazīsim Igaunijas ziemas galvaspilsētu Otepi (Otepää). 
„Pühajärve Spa & Holiday Resort” mūs sagaidīs mājīga SPA oāze! Ceļojuma cenā iekļautas arī vakariņas.

115 EUR, 
bērniem 105 EUR

NOVEMBRIS

18.–19.11.
Gide Sarmīte

Ūdensprieki Verskā
Baudīsim atpūtu Verskas (Värska) SPA minerālūdeņos Dienvidigaunijā! 
Ceļojuma cenā iekļautas zviedru galda vakariņas.

110 EUR, 
bērniem 95 EUR

19.–20.11. Baudīsim atpūtu kādā no Pērnavas SPA atpūtas kompleksiem

DECEMBRIS

2.–3.12. Sāremā un Muhu salā, sagaidot otro adventi
Jūra, bākas, kadiķu audzes, dolomīti, stāvkrasti... Baudām salu burvību un pirmatnīgumu. Sāremā mūs 
gaidīs neaizmirstamas brīvdienas Kuresāres lielākajā kūrortviesnīcā “Grand Rose SPA Hotel”.

105 EUR,
bērniem 95 EUR

9.–10.12.

Ziemassvētku noskaņas Pērnavā. Relaksācijas piedzīvojums ūdens un pirts centrā 
“Viiking Saaga”
Decembris ir klāt, līdz ar to sajūtamas Ziemassvētku gaidas! 
Ziemassvētku gaismiņas pilsētā un izrotātie logi, mājīgās kafejnīcas un mierīgās ielas – to visu mums 
piedāvās Pērnava. Izbaudīsim atpūtu ūdens un pirts centrā “Viiking Saaga”, kas ir “vikingu oāze” ar 
unikālu dizainu! 

105 EUR, 
bērniem 95 EUR

30.12.2023 – 
1.01.2024. JAUNĀ GADA sagaidīšana TALLINĀ!

Ceļojuma cena 
tiks precizēta

“Balt-Go” tālos autobusu ceļojumus un arī aviolidojumu piedāvājumus meklējiet www.balt-go.lv!

balt-go@balt-go.lv
27775764; 27661174

www.balt-go.lv
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