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Setu zeme un Peipusa piekraste
14.–15.09.2019.

Cena 85 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 70 EUR
Ekskursijas vadītāja – Iveta Sproģe (tel. 29424941)
Izbraukšanaa 7.00 no Cēsīm, 7.30 no Valmieras, 8.00 no Smiltenes
Dienvidigaunija ir iezīmīga ar savdabīgiem vēstures faktiem un interesantām setu un vecticībnieku
tradīcijām, kas cauri gadsimtiem saglabājušās gan ēdienu receptēs, gan tautastērpos, gan paražās.
Baudīsim īpašus ēdienus pie setiem un vecticībniekiem. Divu dienu ceļojumā būs iespēja priecāties gan
par jaukām ainavām, gan cilvēka rokām veidotu skaistumu, kas kopts un lolots priecē apmeklētājus.
Vējam matos ļausimies braucienā ar kuģīti pa ceturto lielāko Eiropas ezeru – Peipusu. Vakarā baudīsim
Verskas (Värska) sanatorijas relaksējošos piedāvājumus. Būs iespēja tikties ar rosīgiem cilvēkiem un
iepazīties ar viņu mazo biznesu nomaļajos Igaunijas dienvidos.

1. diena – 14. septembris, sestdiena
Kreicvalda muzejs VERU (Võru ). Muzejā iepazīsimies ar Veru ārsta un
Igaunijas nacionālās literatūras dibinātāja Kreicvalda māju, kas dod labu
ieskatu viņa dzīvē. Dziesmu tēva mājās ir saglabāts laikmeta interjers,
apskatāmi dažādi sadzīves priekšmeti, kas raksturo pārtikuša provinces
pilsētas pilsoņa dzīves vidi 19. gs.
Lasvas ūdenstornis pēc rekonstrukcijas pārtapis neparastā mākslas telpā.
Tornī atvērta galerija, kurā iespējams gūt pārskatu par Lasvas reģiona vēsturi un baudīt foto un mākslas izstādes. Ūdenstorņa īpatnība ir unikālās muzikālās klavieru kāpnes. Katrs uz tām spertais solis rada jaunu skaņu pasauli.
Setu tautas namā baudīsim tradicionālos setu virtuves ēdienus, Ekskursijas
laikā iepazīsimies ar setu kultūru un uzzināsim šo to vairāk par viņu tradīcijām.
Vana Juri ziepju darbnīca strādā no 2010. gada. Izgatavo ekoloģiski tīras
40 veidu ziepes. Uz vietas būs iespējama produkcijas iegāde.
Naktsmītnes Verskā.
Värska akvaparka burbuļvannās tek tīrs minerālūdens. Tas pats Värska
oriģinālais ūdens, ko tauta jau gadu desmitiem ir dzērusi un kas nāk no
zemes dzīlēm akā numur 5, neatkārtojams un veselīgs.
CENĀ IEKĻAUTAS VAKARIŅAS!

2. diena – 15. septembris, svētdiena
Brokastis.
Sillapē (Sillapää) muiža celta 19. gadsimta vidū. Pils kā ievērojams klasicisma arhitektūras ansamblis atrodas valsts vēstures pieminekļu aizsardzībā.
Ap muižu plešas lielisks parks, kuru kopj un veido Repinas (Räpina) dārzkopības skolas audzēkņi.
Vizināšanās ar kuģīti pa Peipusa ezeru, kas ir ceturtais lielākais Eiropā.
Sveču darbnīca „Wiera“ ir īpaša ar to, ka tā atrodas neskartā dabā, un šeit
tiek ražotas Igaunijas retākās sveces – ar koka dakti. Veikalā būs iespēja
iegādāties aromātiskās un apburošās sveces.
Mostes (Mooste) muiža atrodas Skaistā Mostes ezera krastā, tā celta
19. gs., Nolkenu dzimtas valdīšanas laikā. Papildus greznajai centrālajai ēkai
Mostes muižas lepnums ir arī viens no Igaunijas grandiozākajiem,
historicisma stilā būvētajiem palīgēku kompleksiem. Lielākā daļa ēku ir
būvētas no laukakmeņiem un dekorētas ar ķieģeļiem ( muižas apskate no
ārpuses).
Kolkjas zivju un sīpolu restorānā nobaudīsim tradicionālo vecticībnieku
virtuves ēdienus.
Kallastes stāvkrasts ir smilšakmens ieža atsegums. Šeit Pepusa viļņi spēcīgā
vējā skalojas līdz pat sarkanrudajām klintīm, radot gleznainu, dabas veidotu
mākslas darbu. Klintis ir patiesi iespaidīgas – rudais devona smilšakmens
atsegums stiepjas nepilna kilometra garumā.
Kallastes ciemats slavens ar saviem sīpolu audzētājiem.
Atgriešanās Smiltenē ap pl. 20.40, Valmiera 21.15, Cēsis 22.00
Ceļazīmes cena 85 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 70 EUR
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 20 EUR

Ceļojuma cenā ir iekļauts:

Ceļojuma cenā nav iekļauts:

• viena vieta komfortablā tūristu klases
autobusā
• ekskursijas vadītāja pakalpojumi
• nakšņošana Varskas sanatorijā
• brokastis
• vakariņas

•
•
•
•
•

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi!

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar
neparedzētiem apstākļiem.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti –

Kreicvalda muzejs – 2 EUR no personas
Lasves muzikālais tornis – 2 EUR no personas
setu tradicionālās pusdienas – 6 EUR no
personas
Brauciens ar kuģīti – maksa tiks precizēta!
Pusdienas zivju un sīpolu restorānā – 6 EUR no
personas

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs
nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena.
• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti
vēl citi objekti un maltītes.

derīga pase vai ID karte.

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.

Balt-Go informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti
publicitātei.

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv,
piesakoties

personīgi „Balt-Go”
līdz

23.08.2019.
25 EUR

birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klientaligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks.

atlikusī summa

Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena, klients zaudē visu iemaksāto summu. Bet to var pāradresēt citai personai, kura
vēlas doties minētājā ceļojumā.

