
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Grupas vadītājs Valda Pravarne 

Tūrisma un transporta kompānija 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tālr. 27775764; 27661174 

balt-go@balt-go.lv 

 
Pavasara vilinājums, dažādas garšas un 

neparasts piedzīvojums Vandzenē. 
Izbaudīsim Kurzemi Kolkas virzienā. 

Sestdiena, 29.04.2023. 
 Cena 40 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 35 EUR 

Izbraukšanas laiki – no Smiltenes 6.30, Valmieras 7.00, Cēsīm 7.30 
 

"Taču visneuzvaramākais savās prasībās ir un paliek ceļš un ceļa aicinājums", tā Imants Ziedonis saka savā 
"Kurzemītē". 

Šajā skaistajā pavasara dienā mums atkal tiek dota iespēja paviesoties katram savā Kurzemītē vai arī vēl 
neiepazītā Kurzemē. Nurmuiža, Vandzene, Kaltene ar gardu zivju zupu un vīniem, Kolkas rags. 

 

Nurmuižas pils 
Nurmuiža ar savām grandiozajām pārvērtībām piesaista jau iztālēm. Kopš 
2005. g. tā ir baņķiera, ABLV bankas akcionāra Oļega Fiļa labdarības fonds, 
taču muižas pirmsākumi jau skaitāmi no 16. gs. otrās puses. Pils no tiem 
laikiem līdz pat 1920. g. piederēja Firksu dzimtai. 
Te sagaidīs vietējais gids ar interesantu stāstu un iespēju palūkoties, kā 
muiža atdzīvojas un atjaunojas. 

Vandzene 
Ne visas muižas un pilis ir vai tiek atjaunotas, taču tas nenozīmē, ka tādēļ 
tās nebūtu apskatāmas. 
Vandzenē ir sava muiža, turpat netālu vecākā koka baznīca valstī, kā arī 
savs ļoti interesants ugunsdzēsības muzejs, kur laipni uzņems tā saimnieki, 
aicinot piedalīties atrakcijā ar nosaukumu "Dedzinātājs". 

Pusdienas Kaltenē 
Garākā akmeņainā Baltijas jūras krasta teritorijā baudīsim gardu, pilnīgu 
zivju zupu, dažādus zivju konservus un mājas vīnus šejienes saimniecībā 
"Cīrulīši". 
 
Konservus un vīnus būs arī iespēja iegādāties. 
 
 

Rojas sklandrauši 
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ROJĀ, neizkāpjot no autobusa, interesenti un šo garšīgo sklandraušu 
cienītāji varēs tos iegādāties, ja iepriekš pieteiks grupas vadītājai. Tel. 
26196494 Valda. 
Šie rauši garšo pat tiem, kuri nav to cienītāji. 
1 sklandrauša cena – 1, 50 EUR. 

Kolkas rags 
Esot šajā pusē, nedrīkst palaist garām iespēju kārtējo reizi pārliecināties 
par Kolkas raga mainīgumu, pavērot viļņu spēles, ieelpot jūras gaisu un 
savām acīm nelielas pastaigas laikā ieraudzīt izmaiņas pēc ziemas. 
 
Atgriešanās laiki Cēsīs ap 22.00, Valmierā 22.40, Smiltenē 23.10. 
 

 
 
 
 

Ceļazīmes cena 40 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 35 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 14.04., tiek ieturēti 10 eiro; 
– atsakoties pēc 14.04., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā.  

piesakoties līdz  
14.04.2023. 

 

25 EUR atlikusī summa 

  

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts*: 

• ekskursija Nurmuižā ar vietējo gidu 
~3,5 EUR; 

• Vandzene ~9 EUR no personas (cenā 
ietilpst stāstījums, muzeja apskate, 
atrakcija ); 

• pusdienas – 12 EUR. 
* 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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