
 

6 dienu ekskursija 

ceļazīmes cena: 690 EUR (divvietīgā numuriņā)  

840 EUR (vienvietīgā numuriņā) 

 

Cēsis,Valmiera,Limbaži,Straupe, Koknese, Rīga, Kuldīga, Ventspils. 
 

 

Cenā ietverts: 

 Grupas sagaidīšana Rīgas lidostā 

 Transfērs uz viesnīcu. Visi braucienu ar tūrisma autobusu. 

 Vācu valodā runājošs gids, grupas vadītājs.(grupai no 8 cilvēkiem. (Līdz 7 cilvēkiem grupas vadītājs un ceļojuma 

rokasgrāmata) 

 5 naktis 3 zvaigžņu viesnīcās. 

 5 brokastis un 5 pusdienas (jeb vakariņas, atkarībā no dienas plānojuma) 

 Welcome dzēriens pirmajā dienā. 

 Ekskursijas programma 8 Latvijas Hanzas pilsētās ar ietvertām ieejas maksām. 

 Cēsu Viduslaiku pils  un parks, Cēsu muzejs un vecpilsēta, vecā alus darītava un skulptūra  „Gadsimtiem ejot”. 

 Valmiera, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Valmieras muzeja komplekss, Hanzas siena. 

 Limbažu sudraba muzejs, Limbažu viduslaiku pilsdrupas. 

 Straupe, Lielstraupes pils,  Mazstraupes pils. 

 Koknese, Kokneses pilsdrupas, došanāš ar kuģīti  uz Likteņdārzu. 

 Rīga, Vecrīga, Lielā ģilde, Mazā ģilde, Melngalvju nams, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. 

 Kuldīga, Ventas rumba un senais ķiegeļu tilts, Vecpilsēta ar Alekšupīti. 

 Ventspils, Ostas ielas promenāde, Venstspils Livonijas ordeņa pils, piejūras brīvdabas muzejs, Ostgals un Dienvidu mols, 

Vecpilsēta. 

 

 

 

Vidzemes tūrisma un transporta kompānija “Balt-Go” 

balt-go@balt-go.lv 

www.balt-go.lv 

+37129408385, +37127775764 

 
 

 

Kustīgas un lustīgas ekskursijas! 

                                                                                                                          Tūrisma un transporta 

                                                                                                                           kompānija 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hanzas pilsētas Latvijā                                                                                               

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.balt-go.lv/


 

 

 

Hanzas pilsētas Vidzemē 
 3 dienu ekskursija 

ceļazīmes cena: 345 EUR (divvietīgā numuriņā)  

420 EUR (vienvietīgā numuriņā)   

 

Koknese, Cēsis, Valmiera, Limbaži, Rīga 
Cenā ietverts: 

 Grupas sagaidīšana Rīgas lidostā 

 Transfērs uz viesnīcu. Visi braucienu ar tūrisma autobusu. 

 Vācu valodā runājošs gids, grupas vadītājs.(grupai no 8 cilvēkiem. (Līdz 7 cilvēkiem grupas vadītājs un ceļojuma 

rokasgrāmata) 

 2 naktis 3 zvaigžņu viesnīcās. 

 2 brokastis un 2 pusdienas (jeb vakariņas, atkarībā no dienas plānojuma) 

 Welcome dzēriens pirmajā dienā. 

 Ekskursijas programma 5 Latvijas Hanzas pilsētās ar ietvertām ieejas maksām. 

 Koknese, Kokneses pilsdrupas, došanās uz Likteņdārzu ar kuģīti  

 Cēsis, Cēsu Viduslaiku pils un parks, Cēsu vecpilsēta, skulptūra „Gadsimtiem ejot”  

 Valmiera, Livonijas ordeņa pilsdrupas, Valmieras muzeja komplekss, Hanzas siena. 

 Limbaži, Sudraba muzejs. 

 Rīga, Vecrīga, Lielā ģilde, Mazā ģilde, Melngalvju nams, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. 

 

 

 

 

 
Vidzemes tūrisma un transporta kompānija “Balt-Go” 

balt-go@balt-go.lv 

www.balt-go.lv 

+37129408385, +37127775764 

 
 

 

Kustīgas un lustīgas ekskursijas! 
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