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Ziedošā Lietuva 
2018. gada 19.-20.maijs, 2 dienas, 90 EUR* 

Pavasaris ir īstais laiks, kad piedzīvot dabas krāsu burvību. Brauciena laikā 

aplūkosim ziedus un lietas, acīm un dvēselei… 

 Ceļojuma laikā jūs gaida:  

          Salaspils botāniskais dārzs. Latvijas Nacionālajā 

botāniskajā dārzā ir bagātīga augu kolekcija, kuru var aplūkot 

oranžēriju kompleksā ar augiem no teju visiem kontinentiem. 

Te ir  augi no visas pasaules: Eiropas, Ziemeļamerikas un 

Tālajiem Austrumiem. 

  Burbišķu muiža un parks.  Bieži vien dēvēti arī par 

Lietuvas Mazo Holandi. Muižas dārzā izveidoti plaši 

tulpju stādījumi. Plašajā parkā, kas aizņem 28 hektārus, ir 

daudzas ūdenskrātuves, 15 saliņas, kuras savieno 12 

tiltiņi. Lieliska vieta romantiskām pastaigām.  

            Palanga. Skaista un romantiska kūrortpilsēta. 

Botāniskais dārzs Palangā ir viens no skaistākajiem Lietuvā. Dendrārijs, kurā aug 

vairāk nekā 300 dažādu paveidu augu, ir bagātākais Lietuvas botāniskais dārzs. 

Vienīgais Eiropā Enerģētisko labirintu un ģeometrisko 

figūru parks. Puķu dobes un mazu kociņu stādījumi, mijoties, 

atdalīti ar šaurām taciņām, veido enerģētiskos labirintus. Ejot pa 

šiem puķu labirintiem, ik pa laikam pagriežoties, sāk labāk strādāt 

abas smadzeņu puslodes, pazūd sliktās domas un parādās labā 

enerģija. Dārzā ir izveidoti vairāki atsevišķi labirinti un to 

kopgarums esot 4,5 km.  

 Japāņu dārzs – unikāla vieta Baltijā, kur ieraudzīt, 

iepazīt un baudīt. Tajā kopā savijusies dabas reliģija, 

māksla un cieņpilna attieksme pret dabu. 

           Pakrojas muiža ir Lietuvā 

lielākais muižas ēku komplekss, 

kas saglabājies līdz mūsdienām un 

ierakstīts Lietuvas rekordu grāmatā kā lielākā aizsargājamā 

muižas viensēta. Interesantās muižas ēkas, kurās sajūt vēstures 

elpu un iespaidīgs simtgadīgs parks.  Un tas vēl nav viss… 

Pieteikšanās braucienam: 
 

Tālis   29132099 info@italisgeotour.com 
Lidija  26497573                 info@italisgeotour.com  
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Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta apskates objektu secība 

Ceļojuma cenā 90 EUR (* iespējama piemaksa līdz 10 EUR, ja grupā mazāk par 20 dalībniekiem) 

ietilpst: 

 Vieta tūristu autobusā  

 Naktsmītne ar brokastīm  

 Apdrošināšana (personām virs 65 g.v. piemaksa 1.50 EUR) 

 Pavadošā gida - grupas vadītāja pakalpojumi 
 

 

Papildizdevumi:  
 

 Ēšanas izdevumi (pusdienas, vakariņas)  

 Japāņu dārzs - 6 EUR/ 4.50 EUR pensionāriem, skolēniem, par fotografēšanu pils parkā un dārzā: 1.50 

EUR; 

 Botāniskais dārzs 3 EUR/2.00 EUR pensionāriem 

 Enerģētiskie labirinti 4 EUR 

 Pakrojas muiža 4 EUR 

 Pusdienas Pakrojas muiža 7 EUR 
 Pārdodot braucienu 1 personai par norādīto cenu, Italis Geotour nevar garantēt, ka pieteiksies vēl 

kāds dzīvošanai 2-vietīgā numurā. Gadījumā, ja otrs cilvēks nepiesakās, personai ir jāpiemaksā 
par dzīvošanu vienvietīgā numurā 

 
 

 

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. 
 
 

Pieteikties šeit:  
http://ej.uz/Italisbraucieni 

 

 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  
1. 
 

19.05. 
sestdiena 

 

Cēsis -  Salaspils 
pagasts  - 
Burbišķi-Likšai - 
Palanga 

● Izbraucam no Cēsīm 7.00 
● Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs 
● Burbišķu muiža un parks 
● Enerģētisko labirintu un figūru parks 
● Palanga 

Viesnīca 
Palangas 
centrā 

2. 20.05. 
svētdiena 

Palanga - 
Darbenai – Šauļi -
Pakroja - -Cēsis 

● Brokastis viesnīcā 
● Darbenai japāņu dārzs 
● Pakrojas muiža 
● Pusdienas 
● Mājupceļš 

Katrs savā 
mājas gultiņā 

http://ej.uz/Italisbraucieni

