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LATVIJAS BIBLIOTEKĀRU BIEDRĪBAS PIEREDZES APMAIŅAS 
BRAUCIENS UZ DĀNIJU 

11. – 18.08.2018 
 

 
 Cena (EUR)  Cena LBB biedriem (EUR)  
Vairāk par 42 braucējiem  575 499  
35-41 braucēji 600 545  

 
1. diena – 
6:00 izbraukšana ar autobusus no Rīgas (ORIGO). Ceļš pa Latviju, 
Lietuvu, Poliju. Nakts viesnīcā Polijā. 
2. diena – 
Brokastis viesnīcā. Ceļš pa Vāciju. 
Hamburga – pilsētas apskates ekskursija. Svarīgākās apskates vietas 
pilsētā ir Rātslaukums, Rātsnama tornis ir viens no Hamburgas sešiem 
torņiem. Pārējie pieci pieder Sv. Katrīnas, Sv. Nikolaja u.c. baznīcām. 
Vecais Hanzas kvartāls un Alsters, Eiropā lielākais pilsētas robežās 
esošais jūras līcis. 
Ekskursijas turpinājumā vakarā pastaiga pa Lībeku. 
Lībeka – ķieģeļu gotikas pērle, „omulīgā ligzdiņa”, - tā par šo pilsētu 
izteicies rakstnieks Tomass Manns. Neaizmirstiet nobaudīt un 
iegādāties slaveno Lībekas marcipānu!  Nakts viesnīcā Ziemeļvācijā. 
3. diena – 
Brokastis viesnīcā. Brauciens ar prāmi no Vācijas uz Dāniju.  
Kopenhāgena (København) – Dānijas galvaspilsēta, apskates 
ekskursija: Kristianborgas pils, kur darbojas Dānijas parlaments 
Dievmātes baznīca, Šarlottenborgas pils, Nyhavn- jaunā osta. 
Rozenborgas pils – bijusī  karaļu vasaras  rezidence un Amalienborga 
patreizējā karaļu mītne. Turpat krastmalā atrodas  pilsētas simbols – 
“Mazā Nāriņa”. Kristiānija- pilsēta pilsētā, kas ir hipiju laika liecība. 
Vakarā brīvais laiks pilsētā vai brauciens ar kuģīti. 
Nakts viesnīcā Kopenhāgenā. 
4. diena – 
Brokastis viesnīcā. 
Dānijas Karaliskās Bibliotēkas apmeklēšana (The Royal (National) 
Library). Bibliotēkas fasādes ģeometriskie risinājumi un būvniecībā 
izmantotais materiāls ļāvuši šo ēku iesaukt par “Melno dimantu”, kas ir 
pilsētas mūsdienu  arhitektūras lepnums. Ekskursija un tikšanās ar dāņu 
kolēģiem. Pusdienu pauze. 
Kopenhāgenas pilsētas bibliotēkas apmeklēšana.  
Vakarā izbraukšana uz Jitlandi. Nakts viesnīcā pie Orhūsas (Aarhus). 
5. diena – 
Brokastis viesnīcā. 
Orhūsa (Aarhus) otrā lielākā Dānijas pilsēta. Orhūsas publiskās 
bibliotēkas un kultūras centra Dokk1 apmeklēšana. Īsa ekskursija  un 
pusdienu pauze Orhūsā. 
Herningas centrālās bibliotēkas apmeklēšana (Herning Central 
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Library). Bibliotēka tika atvērta 2014 gadā. Liela uzmanība tika 
pievērsta jaunās bibliotēkas interjera dizainam, kas izskatās pievilcīgs 
un neoficiāls savā jaunajā Ņujorkas stilā. Renovācijai tiek izmantoti 
otrreizējās pārstrādes ķieģeļi, daudz lampu, ventilācijas cauruļvadi un 
tērauda plaukti. Nakts viesnīcā Dānijā. 
6. diena – 
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz Dānijas dienvidiem.. 
Billunda–“bērnu galvaspilsēta,” kur atrodas slavenā LEGOLAND un 
nesen atvērtā Lego māja (Lego House).  Vismazākā Dānijas bibliotēka, 
ko apmeklēsiet, atrodas Billundas lidostas teritorijā (Billund Public 
library).  Šeit bērni mācās caur spēli un ir radoši,” pasaules pilsoņi." Tas 
ir Billundas bibliotēkas logo. 
Sonderborgas publiskās bibliotēkas apmeklēšana. (Sønderborg Public 
Library) Bibliotēka atrodas  ostas rajonā, kur ir uzcelts multikultūras 
centrs, kas apvieno dažādas mākslas un zinātnes iestādes. Interesants 
dizains un interjers. Nakts viesnīcā Vācijā. 
7. diena – 
Brokastis viesnīcā. 
Brēmenes apskates ekskursija. Brīvais laiks, pusdienas un iepirkšanās. 
Brauciens pa Vāciju līdz Polijai Nakts viesnīcā Polijā. 
8. diena – 
Brokastis viesnīcā.  
Ceļš pa Poliju, Lietuvu, vakarā ierašanās Rīgā. 
 
Cenā iekļauts: 

viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 
prāmis no Vācijas uz Dāniju 
visas naktis viesnīcās ar brokastīm 
ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 
 Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot no 65 gada – individuāla cena) 
 Kuģītis pa Kopenhāgenas kanālu- 90/120 DKK 
 Lego māja -199 DKK 
 Pusdienas vai vakariņas Dānijā no 200 - 300 DKK 
 Brēmenes pilsētas apskates ekskursija  - 10 EUR 
 Kopenhāgenas pilsētas apskates ekskursija  - 20 EUR 
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piesakoties otrā iemaksa  

līdz 12.martam 
trešā iemaksa  
līdz 12.jūnijam 

 

līdz 12.jūlijam 
 
 

100 EUR 100 EUR 100 EUR atlikusī summa 
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: 90-60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59-30 dienas: 30% no 
ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura 
vēlas doties minētājā ceļojumā. 
 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas 
pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  
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. Programmā var būt nelielas 

izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)! 
Brauciens tiek organizēts pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības pasūtījuma. 
Pēc brauciena tiks saņemts profesionālās pilnveides apliecinājums 8 stundu apmērā. 
 

www.Balt-Go.lv 
www.bibliotekari.lv 


