
 

 

 

 

 

 

Atpūta mūsdienīgi vēsturiskajā 
Ziemeļigaunijā  

2.–3.11.2019. 
 Cena 90 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 80 EUR 

Ekskursijas vadītāja Gunta Rozentāle 
Izbraukšana pl. 7.30. Cēsis, 8.00 Valmiera, 8.30 Smiltene 

 
 

Ieturēsim gardas pusdienas Avinurmes klētī. Iepazīsim Silammē (Sillamäe) pilsētas šarmu un noslēpumus. 
Ļausimies burvīgai pēcpusdienas pastaigai pilsētā un vakara relaksācijai Narvas-Jēsū (Narva-Jõesuu) SPA 
viesnīcā. Otrajā dienā aplūkosim Narvas pilsētas skaistākās vietas un cietoksni. Ceļojuma noslēgumā vēl 
mirklis pie Vallastes ūdenskrituma.  
   

1. diena 2. novembris – sestdiena  
Brokastu pauzi ieplānosim Valkā. Kulinārijas veikals-bistro „Jumis” katru 
dienu piedāvā aukstos konditorejas izstrādājumus – ļoti garšīgas bulciņas, 
pīrādziņus, kūciņas, cepumus, arī dažādus salātus un gaļas izstrādājumus. 
Iespējams nopirkt dzērienus – tēju, kafiju. 
Avinurme izsenis attīstījusies kā kokapstrādes centrs, kur ražo ikdienišķas 
lietas visām dzīves vajadzībām, bet īpašu pievilcību tām piedod dažādie 
gleznojumi. Iepatikušās koka lietas būs iespēja arī nopirkt. Pēc klēts apska-
tes ieturēsim sātīgas pusdienas. 
Agrās pusdienas – tikpat kā mājās gatavots ēdiens, kartupeļi, gaļa, dzēriens, 
salāti, kafija un kamas saldais. 
Neliela autobusa ekskursija pa Sillamē pilsētu, kura padomju laika kartēs 
netika atzīmēta, jo tur bija slēgtā zona, kur tika ražots tas, kas bija vajadzīgs 
kodolraķetēm. Padomju laikos šī bija bagātākā pilsēta visā Igaunijā, tāpēc 
20. gadsimta vidū uzcēla milzīgu un krāšņu kultūras namu un varenajās Sta-
ļina laika promenādēs – krāšņas mājas, lai rūpnīcas strādniekiem būtu, kur 
dzīvot un atpūsties. Pilsētai šarmu piedod klints, sadalot to lejas uz augšpil-
sētā. 1949. gadā būvētā Sillamē kultūras centra ēka ir atzīta par arhitektū-
ras pieminekli, kuram gan interjerā, gan arī eksterjerā ir saglabājusies pagā-
jušā gadsimta 40.–50. gadu staļiniskā stila arhitektūra. 
Ēkas pagrabstāvā, kādreizējā bumbu patvertnē, atrodas pastāvīgā ekspozīci-
ja, kas veltīta pilsētas padomju laika periodam. Vietējā gida pavadībā iepa-
zīsimies ar šo grandiozo būvi, izstaigājot visas galvenās telpas. 
Narvas-Jēsū kūrorts atrodas vietā, kur Narvas upe ietek Somu līcī. Pirms 
Pirmā pasaules kara pilsētā atpūtas un gleznoja slavenie krievu gleznotāji 
Repins un Šiškins. Par skaistāko vietu Igaunijā to uzskatīja kūrviesi no 
Maskavas, Sanktpēterburgas un pat Kaukāza. Mūsdienās pilsētas parkos un 
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priežu mežos ir izvietojušās sanatorijas un SPA hoteļi.  
Pēcpusdienas atpūta un nakšņošana SPA viesnīcā Narvas-Jēsū kūrortā. 
Narva-Jõesuu SPA & sanatorija atrodas skaistā vietā, kur dabas spēkam ir dzie-
dinošs un relaksējošs efekts. Viesnīcas ēka ir kā balta buru laiva jūras viļņu ap-
kārtnē – priežu meža ieskauta un netālu no unikālas smilšu pludmales. 
Jaunais pirts komplekss ar peldbaseinu palīdz atbrīvoties no veselības problē-
mām un ir vispiemērotākā vieta stresa un stresa mazināšanai. SPA sanatorija 
piedāvā jums četru veidu saunas (tvaika un aromāta pirti un somu pirti), hid-
romasāžas vannu, ūdens apstrādes ciedra mucu, peldbaseinu un citas atpūtas 
iespējas. 
 

2. diena 3. novembris – svētdiena  
 

Rīta pelde. 
Brokastis viesnīcā. 
Narvas pilsētas apskate kopā ar vietējo gidu (ar autobusu un mazliet 
kājām) 
Narvas pilsētas neatkārtojamība ir tās atrašanās uz austrumu un rietumu 
robežas. Narva ir lielākā pilsēta Eiropas Savienības ziemeļos. Pilsētu 
postījušas daudzu karu vētras, bet tā vienmēr kā fēnikss pacēlusies no 
pelniem. Tās senatnei pāri klājas mūsdienu arhitektūra. 17. gadsimta 
rātsnamā ir iespēja aplūkot Eiropas nozīmes šedevru – Narvu miniatūrā, 
tādu, kāda tā bija pirms Pirmā pasaules kara.  
Izstaigāsim promenādes taku Narvas krastā, lai priecātos par bastioniem 
un cietoksni no upes puses, fotografētos kopā ar lauvām un atrastos cieši 
klāt trīskārtīgai barjerai, kur beidzas Eiropas Savienība. 
Cietokšņa apskate bez vietējā gida. Narvas cietoksni sāka celt dāņi 
13. gadsimta beigās. Cietoksnis aizņem 3,2 hektārus. Uzkāpjot cietokšņa 
tornī, paveras skats uz Narvu, kā arī pretī esošo Ivangorodas cietoksni.  
Pusdienu pauze lielveikala bistro. 
Langevojas ūdenskritums ziemas rotā. Igauniju var saukt par ūdenskritumu 
zemi, būsim pie Sillamē pilsētā paslēptā apmēram 4 m augstā 
ūdenskrituma. 
Atpakaļceļā pietura pie lielākā Tartu lielveikala. 
Atgriešanās Smiltenē 21.00, Valmierā 21.30, Cēsīs 22.00. 
 
 

Ceļazīmes cena 90 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 80 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• SPA zonas apmeklējums  

• brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Pusdienas Avinurmes klētī – maksa tiks 

precizēta. 

• Sillemā pilsētas kultūras centra apskate – 

1 EUR. 

• Ekskursija Narvā kopā ar vietējo gidu – maksa 

tiks precizēta. 

• Pusdienas Narvas bistro – individuāli. 

• Narvas cietokšņa apskate – 8 EUR / 4 EUR 

skolēniem 

* 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. 

 



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. 

 

Brauciens plānojas grupā 40 personas. 

 

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. Iemaksāto var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
 

piesakoties līdz  
18.10.2019. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 
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