
 

 

35.-tās Luterāņu  
Baznīcas dienas ŠTUTGARTĒ 

un ekskursijas Bavārijā, Šveicē, Francijā 
30.maijs - 8.jūnijs 2015.g. 

10 dienas 

Cena  400 EUR 
 

Cenā iekļauts: 
 Štutgartes pilsētas karte, pilsētas transporta karte, Baznīcu dienu buklets, dziesmu grāmatiņa. 

 2 naktsmītnes ar brokastīm Polijā pa ceļam uz un no Štutgartes, istabiņā 2-4 cilvēki. 

 3 naktsmītnes Bavārijā ar brokastīm 

 4 naktis Štutgartē skolas zālē uz saviem matračiem. 

 Cilvēkiem gados iespēja līdz 5.martam pieteikties dzīvošanai ģimenē – jāprot vācu valoda. 

 Autobusā karstais ūdens,tēja, kafija, buljons. 

 Veselības apdrošināšana brauciena laikā. No 71 g.v.- piemaksa pie apdrošināšanas 1,50 EUR/dienā. 

 1 sēdvieta Balt-Go firmas autobusā. 

 

Maršruta izklāsts 
 

 

1. Sestdiena, 30.maijs 

Izbraukšana: pl. 5.00 no Valmieras, pl.5.30 no Cēsīm, 7.00 no Rīgas.  

Brauciens cauri Lietuvai, Polijai.  

   Pusdienu pauze Polijas ceļmalas krodziņā. 

Nakšņošana tranzītviesnīcā Polijā. Nakšņošana 2-3vietīgos nummuriņos, 

viesnīcā ar brokastīm. 

(1100 km)  
 

2. Svētdiena, 31.maijs 

Brauciens uz Bavārijas galvaspilsētu Minheni. 

Pa ceļam apskatam romantisko Nirnbergu. Pēcpusdienas pauze. 

Strūklakas, vecais Tirgus laukums, viduslaiku Rātsnams un Sv.Zēbalda 

baznīca, A.Dīrera nams. Vēstures šarms un pastaiga. 

Naksnīgā Minhene. Nakšņošana 3 naktis Minhenē. 

(800 km) 

 

 

 

 
 

                                                                                                            
tālr.  29408385,64177014 

Vidzemes Tūrisma aģentūra  

“Balt-Go”, www.balt-go.lv 

balt-go@balt-go.lv 

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


 

3. Pirmdiena, 1.jūnijs 

Dodamies uz skaistāko Bavārijas daļu – Alpiem Vācijas augstākās virsotnes 

Cūgšpices rajonā. Skats uz Cūgšpici.  

Pēc izvēles - iespēja pacelties ar pacēlāju (25 EUR) kalnos un veikt 3 

stundas garu pastaigu ar atpūtu kalnu krodziņā. Alpenšpices pastaigu takas. 

Alternatīvais variants – pārgājiens uz ūdenskritumu un Alpu kalnos 

izveidojušos aizu. Apmēram 3 stundas gara pastaiga (8 EUR) 

  Garmiša-Partenkirhenes pilsētiņa. Apgleznotas ēku sienas un romantiski 

balkoniņi. 

(250 km) 

 

4. Otrdiena, 2.jūnijs 

Linderhofas pils apskate (8 EUR, skolniekiem bezmaksas). Mazās un 

romantiskās  pilsētiņas. Oberammergava – Pasijas teātris, kokamatniecība. 

Ettāla klosteris ar mūku vakara lūgšanas dziedājumu. 

(250 km) 

 
5. Trešdiena, 3.jūnijs 

   Noišvānšteinas pils – visromantiskākā un atpazīstamākā no ķēniņa 

Ludviga pilīm. Dosimies pastaigā līdz pilij un baudīsim skatu no Marijas 

tiltiņa.  Ceļš uz Štutgarti. 

18.15 Baznīcas dienu atklāšanas dievkalpojums. 

19.15 – 22.30 Svētku pasākums. 

Baznīcas dienu šī gada tēma „Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs 

gudru sirdi dabūjam! ” Psalmi 90:12 

Visās šajās dienās tiek piedāvāta ļoti plaša programma gan ar koncertiem, 

uzvedumiem, diskusijām, gan Bībeles studijām, dziedāšanu, 

dievkalpojumiem.  

(400 km)  

 

 

6. Ceturtdiena, 4.jūnijs 
Baznīcas dienu pasākumi. Sīkāku programmas apskatu var gūt, skatot mājas 

lapu http://www.kirchentag.de/english/programme  

* Ekskursija uz Eslingeni kopā ar arhibīskapu Elmāru Ernstu Rozīti 

 (10 eiro) 

** Autobuss uz latviešu dievkalpojumu Eslingenā (bezmaksas šīs 

ekskursijas dalībniekiem, 5 eiro citiem braucējiem) 

 

 
 

7. Piektdiena, 5.jūnijs 

Baznīcas dienu pasākumi. 

Iespēja šajā dienā doties ekskursijā*** uz Šveici: Cīrihe – Lucerna. 

 Piemaksa 35 EUR. 

(500 km) 

 
 

8. Sestdiena, 6.jūnijs 

Baznīcas dienu pasākumi. 

Iespēja šai dienā doties ekskursijā**** uz Franciju kopā ar Francijā 

dzīvojošu luterāņu mācītāju Alfrēdu Lappuķi un viņa sievu Arianu 

Poruks: 

 Strasbūra - Elzasa – Rikvīra jeb Strasbūra  un svētceļojumu kalns Francijā 

Mont – Saint – Odile (vadīsimies pēc Alfrēda Lappuķes ieteikumiem) 

Piemaksa 35 EUR. 
 

http://www.kirchentag.de/english/programme


 

 

Apskates objektu secība var mainīties. Nepieciešami ērti un labi iestaigāti apavi. 

 

Papildus izdevumi:  

 Senioriem virs 70 gadiem apdrošināšanas piemaksa 15 EUR 
 Personīgie ēšanas izdevumi. 
 Lindenhofas pils 8 EUR 

 Pacēlājs 25 EUR 
 Papildus maksa izvēloties vienas dienas ekskursiju uz Franciju, Šveici vai Eslingenu 

 

Svētceļojums notiek, ja līdz .15.martam ir pieteikušies vismaz 15 dalībnieki.  

Pretējā gadījumā tiek atmaksāta iemaksātā nauda vai dota iespēja izvēlēties citu braucienu. 

 

(500 km) 

9. Svētdiena, 7.jūnijs 

Pl. 10.00 – 11.30 noslēguma dievkalpojums ar Sv.Vakarēdienu. 

Dalībnieki dodas mājup. Brauciens cauri Vācijas Bavārijas un Saksijas 

zemēm līdz nakšņošanas vietai Polijā transfēra naktsmītnē. 

(800 km) 

 
 

10.Pirmdiena, 8.jūnijs 

Brokastis viesnīcā. Brauciens cauri trim valstīm ar interesantu kopīgu 

laika pavadīšanu autobusā. Sirsnīgas sarunas, Bībeles studijas, 

seminārs un kādas kristīga rakstura  kinofilmas skatīšanās. Pusdienu 

pauze kādā Polijas ceļmalas krodziņā. 

 Atgriešanās Rīgā ap pl. 24.00. 

(1100 km) 
 

Uzmanību! LR pilsoņa pase, kas izdota līdz 2002.gada 30.jūnijam, vairs nav derīga ceļošanai. 

Nepilngadīgiem, kuri brauc bez vecākiem, nepieciešama arī notariāli apstiprināta pilnvara un dzimšanas 

apliecības kopija. 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

 

Avanss Otrā iemaksa līdz 15.03.2015. Pilna summa līdz 15.05.2015. 

EUR 50 EUR 50 Atlikusī summa 

 

Ja minētās iemaksas nav veiktas savlaicīgi Balt-Go patur tiesības anulēt Jūsu rezervāciju, iepriekš par 

to nebrīdinot. 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

 

Atteikšanās datums  līdz 15.03.2015.  pēc15.03. 2015. pēc 15.05.2015. 

Zaudētā summa EUR 0 EUR 50 Visa summa 

 

Iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 

 

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. 

 



 

Informācija papildus braucieniem. Braucienu notiek Baznīcas dienu laikā. Iespēja par papildus maksu izvēlēties 

kādu no braucieniem. Pārējā laikā piedaloties Baznīcas dienu plašajā programmā uz vietas Štutgartē. Ekskursijām 

var pieteikties uzreiz veicot apmaksu tikmēr, kamēr ir vieta autobusā. Tiek piedāvātas 3 ekskursijas. Pirmā 

ekskursija uz Eslingenu. Otrā ekskursija uz Franciju. Trešā ekskursija uz Šveici. Braucieni notiek, ja ir vismaz 17 

braucēji ar 22 vietu autobus, vai vismaz 40 braucēji- ar 47 vietu autobusu. 

 

Ceturtdiena, 4.jūnijs 

* Ekskursija uz Eslingeni kopā ar arhibīskapu Elmāru E. Rozīti. Izstaigāsim Eslingenas pilsētu klausoties 

E.E.Rozīša stāstus un atmiņas. Eslingena ir latviešu bēgļu nometnes vieta, kur pēc 2.pasaules kara vairāku gadu 

garumā dzīvoja, mācījās, strādāja, veidoja skolas, teātrus, draudzes dzīvi bēgļu gaitās devušies tūkstošiem latviešu. 

 (10 eiro) 

** Autobuss uz latviešu vakara dievkalpojumu Eslingenā (bezmaksas šī maršruta ceļotājiem, bet iepriekš 

apstiprinot savu dalību, jeb 5 eiro tiem, kuri Štutgartē nokļuvuši citādos veidos) 

 

Piektdiena, 5.jūnijs 

*** Ekskursija uz Šveici.  

35 EUR 

Brauciens notiek, ja ir 17 braucēji. 

Šajā dienā ieskatāmies gleznainajā Šveicē. 

 Cīrihe. Lielākā pilsēta Šveicē. Pasaules finanšu centrs. Cīrihes doma baznīcas apskate (bezm). 

Pilsēta ar dažādu un krāšņu dabas ainavu. No Cīrihes ezara krastiem jūs varēsiet vērot Alpu kalnus un 

mierīgos mežus. 

 Lucerna 

Iepazīšanās ar pilsētu. Brīnišķīgi tiltiņi, ēkas pie upes, pieminekļi un vēstures elpa, liecība par lepnajiem 

Šveices gvardiem.  

 

Sestdiena, 6.jūnijs 

****Iespēja šajā dienā doties ekskursijā uz Franciju kopā ar Francijā dzīvojošu luterāņu mācītāju Alfrēdu 

Lappuķi un viņa sievu Arianu: 

 

 35 EUR 

Brauciens notiek, ja ir 17 braucēji 

 

 Strasbūra – Eiropas Parlamenta pilsēta – neliels ieskats. 

 Elzasa. Elzasas reģions ir mazākais no Francijas 26 reģioniem 17.gadsimtā karalis Luijs XIV pakāpeniski 

pievienoja Elzasu Francijai un pasludināja to par Francijas provinci. 

 Viduslaiku pilsēta Riquewihr. 
Mazā pilsētiņa Rikvīra, kurā dzīvo 1200 iedzīvotāju, tūristu vidū ir slavena ar savu saglabāto slaveno 

vēsturisko arhitektūru, kā arī ar labas kvalitātes Riesling un citiem vīniem. Rikvīra ir viena no retajām 

pilsētām, kas nav cietusi 2.pasaules kara laikā, tādēļ tai jorprojām ir izdevies saglabāt pilsētas romantisko 

izskatu, kāds tas bijis 16.gadsimtā. 

 

Alternatīvais variants: 

 

 Strasbūra – Eiropas Parlamenta pilsēta – ekskursija, iepazīšanās ar pilsētu. Strasbūras katedrāle, interesants 

pulkstenis. Izbrauciens ar kuģīti – par papildus maksu (ap 12 eiro)pēc izvēles, jeb brīvais laiks. 

 Mont- Sainte –Odile – svētceļojumu vieta Francijā. Kalns 763.m.v.j.l. 

 Vīna pilsētiņa Elzasas provincē 
 


