
 

 

 

 

 

 

Silta atpūta Varskā  
16.– 17.11.2019 

         Cena 75 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 70 EUR 
Ekskursijas vadītāja Gunta Rozentāle 

Izbraukšana 10:00 no Cēsīm, 10:30 no Valmieras, 11:00 no Smiltenes 

 
 

Akvaparka prieki īstā minerālūdenī. Dažādu veidu džakuzi, straumes, pirtis. Un tas viss Krievijas pierobežā. 
 
   

1. diena16. novembris– sestdiena  
 
Vastselīnas bīskapa pilsdrupas.  

Vastselīnas apkārtne ir pasakaina, teiksmainām leģendām apvīta vieta, kur 
valdzinošā dabas ielokā atrodas seno igauņu pilskalns ar 14.gs. sākumā celtā 
viduslaiku cietokšņa pilsdrupām un pils kapelas mūriem. 
 
Piusas balto smilšu alas. Smilšakmens alas ir veidojušās, ar rokām izrokot 
smiltis stikla ražošanai. Piusas alās atrodas arī Austrumeiropas lielākā sik-
spārņu ziemošanas kolonija  
(alu apskate no ārpuses) 
 
 Värska Akvaparks burbuļvannās tek tīrs minerālūdens. Tas pats Värska 
oriģinālais ūdens, ko tauta jau gadu desmitiem ir dzērusi, un kurš nāk no 
zemes dzīlēm akā numurs 5, neatkārtojams un veselīgs.  
 
CENĀ IEKĻAUTAS VAKARIŅAS! 
 
Varska akvaparkā iespējams izbaudīt:  
• peldbaseins ar trīs celiņiem  
• minerālūdens kontrasta-burbuļvannas ar 17°C un 34°C ūdeni  
• pretstraumes kanāls  
• dažādas ūdens masāžas  
• 90°C un 75°C somu pirts  
• tvaiku pirts  
• infrasarkano staru pirts  
• oļu taka  
• bērnu un zīdaiņu baseins 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



2. diena 17. novembris – svētdiena  
 

Bufetes tipa brokastis viesnīcā. 

 

Līdz pl. 12.00 baudam Varskas akvaparku 

 

Apskatām Veru pilsētu. Veru pilsēta savus apmeklētājus apbur ar 

mājīgu koka arhitektūru, ezeriem, Igaunijā skaistāko Tamulas 

ezera krasta promenādi un savdabīgu igauņu valodas izloksni. 

 

Mājupceļā, lielveikala apmeklējums. 

 

Atgriešanās Smiltenē ap pl.19, Valmiera 19.30., Cēsis 20.00 
Vēlams paņemt turpceļā līdzi savus našķus, jo iespēja ieiet Igauņu veikaliņā 
būs tikai Varskas ciematiņā pēc pl. 16! 
 
 

Ceļazīmes cena 75 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 70 EUR 
Papildus vieta autobusā 30 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 
 

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. 

 

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 summu var pāradresēt citai 
personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā 

 

 

 

piesakoties līdz  
{1.11.2019.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• SPA zonas apmeklējums līdz 22:00 

• Brokastis 

• vakariņas 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Vatselīnas pilsdrupas – 3 EUR 

• Naki kafejnīcas piedāvājums  peldbaseinā  vai 

tieši kafejnīcā 

 

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

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