
 

 

35.-tās Luterāņu  
Baznīcas dienas ŠTUTGARTĒ 

2.-8.jūnijs 2015.g. 
Cena  250 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. 

 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. Otrdiena, 2.jūnijs 

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. Trešdiena, 3.jūnijs 

Ceļš no Vroclavas līdz Štutgartei. 

18.15 Baznīcas dienu atklāšanas dievkalpojums. 

19.15 – 22.30 Svētku pasākums. 

Baznīcas dienas 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.  

(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


 

 

Apskates objektu secība var mainīties. 

 

Papildus izdevumi:  

 Senioriem virs 70 gadiem apdrošināšanas piemaksa 10 eiro 
 Personīgie ēšanas izdevumi. 

 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti apavi. 

 

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

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

 

 

3. Ceturtdiena, 4.jūnijs 
 

Baznīcas dienas pasākumi. Sīkāku programmas apskatu var gūt, skatot 

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

 

 

4. Piektdiena, 5.jūnijs 

Baznīcas dienas pasākumi. 

Iespēja šajā dienā doties ekskursijā uz Šveici.*  

Cīrihe – Lucerna – Bāzele. Piemaksa 35 EUR. 

(500 km) 

 
 

5. Sestdiena, 6.jūnijs 

Baznīcas dienas pasākumi. 

Iespēja šai dienā doties ekskursijā uz Franciju. * 

Strasbūra - Elzasa – Rikvīra. Piemaksa 35 EUR. 

(500 km) 

 
 

 

6. 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) 

 

 

7.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. 23.00. 

(1100 km) 
 

 
 

 

 

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


 

 

 

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: 

 

Piektdiena, 5.jūnijs 

Ekskursija uz Šveici.  

35 EUR 

Brauciens notiek, ja ir 15 braucēji. 

Šajā dienā ieskatāmies gleznainajā Šveicē. 

 Cīrihe. Lielākā pilsēta Šveicē. Pasaules finanšu centrs. Tā ir pilsēta ar dažādu un krāšņu dabas 

ainavu. No Cīrihes ezera krastiem var vērot Alpu kalnus un svinīgi 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. 

 35 EUR 

Brauciens notiek, ja ir 15 braucēji 

 Strasbūra – Eiropas Parlamenta pilsēta. 

 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. 


