
 

 

 

 

 

 
Rakvere un  

Lahemā nacionālais parks 
3.08.–4.08.2019. 

Cena 85 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 
Ekskursijas vadītāja – Iveta Sproģe 

Izbraukšana no Cēsīm pl. 6.50, Valmieras pl. 7.30, Smiltenes pl. 8.00 

 
Šajā ceļojumā būs iespēja iepazīties ar Igaunijas vēsturi un priecāties par Lahemā nacionālā parka 

savdabīgajām ainavām. Iepazīsimies ar Sangastes, Alatskivi un Palmses muižām. Viduslaiku vēstures 

lappuses šķirsim Rakveres cietoksnī, kur būs iespēja nobaudīt arī viduslaiku ēdienu maltīti. Rakverē 

apmeklēsim vienu no interesantākajiem muzejiem Igaunijā – Policijas muzeju. Ceļojuma laikā 

paviesosimies arī Angoras trušu audzētavā un priecāsimies par Jegalas ūdenskritumu.  

Dodamies kopā atklāt Igauniju no jauna! 
   

1. diena – 3. augusts, sestdiena 
 

Sangastes pils apskate no ārpuses. Viena no iespaidīgākajām Igaunijas 
muižām, ko, iedvesmojoties no Vindzoras pils Anglijā, būvējis barons Bergs, 
saukts arī par rudzu baronu. 
Dosimies uz Tehvandi slēpošanas tramplīnu Otepē. No 34 m augstās skatu 
platformas paveras gleznains skats uz skaisto Otepē apkārtni. 
Alatskivi muižas apskate no ārpuses. Alatskivi pils tiek uzskatīta par vienu 
no greznākajām un bagātākajām pilīm ne vien Tartu apkaimē, bet visā 
Igaunijā. Pils celta 19. gadsimta otrajā pusē tā sauktajā skotu baronu stilā. 
Avinurmes kokdarbu klēts. Tajā atradīsiet Igaunijā bagātāko skalu 
ražojumu klāstu, daudz pirtij nepieciešamu priekšmetu un ikdienā 
mājsaimniecībā izmantojamu koka trauku. Interesentiem iespēja iegādāties 
vietējo meistaru suvenīrus. 
Ierašanās Rakverē, kur apmeklēsim Rakveres pili vietējā gida pavadībā. 
Ikviens var kļūt par viduslaiku viesi vai notikumu līdzdalībnieku.  
Rakveres viduslaiku cietoksnī nonāksim tematiskajā parkā, kas ir viduslaiku 
cietoksnis, veidots saskaņā ar 16. gadsimta sadzīves apstākļiem.  
Krogā "Shenkenberg" nobaudīsim maltīti, kas pagatavota pēc viduslaiku 
receptēm. 
Naktsmītnes viesu namā Rakverē. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



2. diena – 4. augusts, svētdiena 
 

Brokastis viesu namā. 
Igaunijas Policijas muzejs ir izveidots kā tematiskais parks visai ģimenei, kur 
aktīvās nodarbēs un spēlēs var iepazīt policijas darbu. Muzejā var pārbaudīt 
savas reakcijas ātrumu, sēžot pie automašīnas stūres, pielaikot policijas 
aprīkojumu, noņemt pirkstu nospiedumus, iejusties specvienības dalībnieka 
lomā, mērīt ātrumu uz ielas un izmēģināt vēl daudz ko interesantu.  
Lahemā nacionālais parks priecē ar tipisku Ziemeļigaunijas ainavu – 
akmeņiem, pussaliņām, nelieliem ciematiņiem un vēsturiskām muižām. 
Pusdienas senajā Vitnas krogā. 
AngoraRabbitsTours ir ģimenes uzņēmums, kas nodarbojas ar Angoras 
trušus audzēšanu. Šī ir lielākā ferma Igaunijā, kur tiek audzēti tīršķirnes 
Angoras truši. Veikaliņā varēsiet iegādāties suvenīrus, Angoras trušu vilnas 
dzijas un adījumus. Trušu barošanai vislabāk ir piemērots tīri nomazgāts 
burkāns, salāti, ābols. 
Jegalas ūdenskritums ir apmēram 8 metrus augsts un 50 metrus plats. Šis ir 
visplatākais dabīgais ūdenskritums Igaunijā. 
 
Atgriešanās Valmierā ap pl. 22.30 

 

 

 

 

Ceļazīmes cena 85 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 
Papildu vieta autobusā 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. 

 

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  

19.07.2019. 
 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 nakšņošana 

 brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

 Tehvandi slēpošanas tornis – 3 EUR 

pieaugušajiem, 2 EUR senioriem un bērniem 

 Avinurmes koka klēts – 1 EUR 

 Rakveres cietoksņa apmeklējums ar vietējo 

gidu – 10 EUR 

 Viduslaiku ēdienu vakariņas – 12 EUR 

 Policijas muzejs – 7 EUR, bērniem 4 EUR 

 Palmses muižas brīvdabas muzejs – 7 EUR 
 Sagadi muiža – 4 EUR 

 Pusdienas Vitnas krodziņā – 12 EUR 
 Trušu audzētava – 5 EUR, bērniem 4 EUR                               

* 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. 
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