
 

 

 

 

 

 

 

Uz Munameģi Igaunijā. Pārgājiens 
19.10.2019, sestdiena 

Cena 26 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 22 EUR 
Grupas vadītāja – Līga Pommere 

 
Izbraukšana no Cēsīm pl. 8.30, Valmieras pl. 9.00, Smiltenes 9.30 

 
Vienas dienas laikā dodamies pārgājienā uz Igaunijas augstāko kalnu – Munameģi. Iesim gar ezeriem, pār 
laukiem, cauri mežiem, pa lielākiem un mazākiem ceļiem. Virzīsimies arvien uz augšu, līdz sasniegsim 

Baltijas augstāko virsotni 😊 
Dienā veiksim 15–20 km. Atbalstu nodrošinās tuvumā esošais autobuss, kurā ceļu varēs turpināt pagurušie. 
Līdzi paņemam termosu un sviestmaizītes. Tiem, kuri vēlēsies, būs iespēja uzkāpt Munameģa skatu tornī un 
ne tikai tajā… Baudām dienu Igaunijā, apvienojot sportisku atpūtu ar izzinošu ekskursiju. 
   
 

Nepieciešami staigāšanai piemēroti apavi, neliela mugursoma, ūdens 
pudele un kāds gardums, sviestmaize piknikam – pašam un arī drauga 
pacienāšanai. Noderēs nūjošanas nūjas un vējjaka. 
Dosimies 15–20 km garā pārgājienā pa Hānjas augstieni Igaunijā. 
Pārgājiens dienas garumā pa Hānjas augstieni uz Munameģi, sasniedzot 

318 m v.j.l, turklāt, ja pakāpsimies tornī, tad sasniegsim 346,7 m v.j.l.! 😉 

• Pēc izvēles var iet visu attālumu vai izmantot autobusa pakalpojumu 
daļai ceļa. 

• Iespēja kāpt Munameģa skatu tornī.  

• Nobeigumā pauzīte Munameģa kafejnīcā. 
 

Atgriešanās laiki – Valmierā ap pl. 19.00 un Cēsīs ap pl.19.30 

 

 
 

 

 

 
 
 

Ceļazīmes cena 26 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 22EUR 
Papildu vieta autobusā 10 EUR.  

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 
 
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Munameģa tornis – uzbraukšana ar liftu 
6 EUR, pensionāriem un invalīdiem – 3 EUR, 
bet ar kājām pa trepītēm 4 EUR, skolēniem, 
studentiem 3 EUR. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti 
vēl citi objekti un maltītes. 

 



 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 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, 

personīgi „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-

ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 
 
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 

piesakoties līdz  

4.10.2019. 
 

10 EUR atlikusī summa 
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