
 

 

 

 

 

 

Igaunijas vēsturiskās muižas un  
Peltsamā rozes 

Sestdiena, 6.07.2019. 
 Cena 28 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 24 EUR 

Grupas vadītāja – Iveta Sproģe 
Izbraukšana pl. 6.50 no Cēsīm, pl. 6.30 no Valmieras, 7.00 Smiltenes.  

 
Rozes, muižas un pils, daba un Igaunijas vēsture aizraujošā ekspozīcijā – tas viss vienas dienas laikā. Brau-
cienā būs iespēja ne tikai baudīt skaistumu Rožu dārzā, bet arī izgaršot Peltsamā (Põltsamaa) vīnus, varēs 
iegādāties gan rožu stādus gan vīnu. Tehvandi slēpošanas torņa skatu laukumā priecēs burvīgs skats – būs 
skatāma Otepe (Otepää), kā arī apkārtnes meži. Paides ‘’Laika tornī’’ interaktīvā ekspozīcijā būs iespēja izzi-
nāt Igaunijas vēsturi. ‘’Ceļojums laikā’’ ir aizraujošs piedzīvojums, kas patiks arī tiem, kuriem muzeji liekas 
garlaicīgi. Atceļā brīvais laiks Tartu. Braucienā pusdienas nav ieplānotas, tāpēc iesakām paņemt līdzi 
sviestmaizes…  
Baudām kopā vasaru, rozes, vīnu un vēsturi!   

 Sangastes pils 
 

Viens no lielākajiem muižas kompleksiem Igaunijā. Iedvesma Sangastes pils 
un muižas parkam gūta no slavenās Vindzoras pils Anglijā. Piedāvājam ap-
skatīt iespaidīgo muižu no ārpuses un veikt nelielu pastaigu pa parku, iztēlo-
joties laiku, kad muižā saimniekoja grāfs fon Bergs. 

Otepē Tehvandi slēpšanas torņa skatu laukums 
Otepe ir Igaunijas ziemas sporta galvaspilsēta. Tehvandi stadionā gan zie-
mu, gan vasaru trenējas Igaunijas un citu valstu sportisti. Uzbraucot slēpo-
šanas tornī, ir iespēja justies kā kalnu slēpotājiem, baudīt unikāli skaisto 
skatu uz ezeru – Pīhajervu (Pühajärve) un iegūt priekšstatu par to, kāpēc 
Otepe ir Igaunijas dabas pērle. 
Peltsamā rožu dārzs un pils 
Dārzā aug vairāk nekā 5000 rožu stādu un aptuveni 1000 dažādu rožu 

šķirņu. Ekskursijas gaitā iespējams iepazīties ar dažādām rožu šķirnēm, to 

vēsturi un leģendām, kā arī citām interesantām lietām. Rožu ziedēšanas 

laiks parasti ilgst no jūnija vidus līdz septembra vidum atkarībā no laikap-

stākļiem. Peltsamā akmens pils uzbūvēta upes krastā 1272. gadā. No 1570. 

līdz 1578. gadam cietoksnis bija Livonijas karaļa Magnusa rezidence. Vairāk-

kārt nopostīto cietoksni 18. gadsimtā pārbūvēja par lepnu rokoko stilā vei-

dotu pili. Pils un lielgabalu tornī izbūvētā baznīca 1941. gadā nodega. Baznī-

ca atjaunota 1952. gadā, pils mūru konservācija sākās 1970. gados.  

Peltsama vīna pagrabs 
Peltsamā vīna pagrabs kļuvis par pilsētas tūrisma magnētu. Te ir iespēja uz 

vietas nogaršot un iegādāties visu vīna klāstu Peltsamā vīna pagrabs piedā-
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vā dabīgus augļu un ogu vīnus, no kuriem daļa ir svaigi un spirgti, savukārt 

citi ir ilgi nogatavināti un vērtīgi. Viss, kas nepieciešams vīnu pagatavošanai, 

tiek iegūts no Igaunijas augļu un ogu dārziem. Būs iespēja degustēt piecus 

vīnus. 

 Paides laika tornis 
Ceļojuma laikā apmeklēsim vienu no Igaunijas interesantākajām vēstures 

ekspozīcijām, kas iekārtota Paides vācu ordeņa cietokšņa astoņstūra sarg-

tornī, kura celtniecība uzsākta 1265. gadā. Cietokšņa celtniecībā tika izman-

tots apkārtnē pieejamais baltais dolomīts. Visi vēstures fakti šeit pasniegti 

interaktīvi un ar humoru. 

Pūrmaņu muiža 
Vērienīgais neorenesanses stilā celtais muižas ansamblis ar balto galveno 

ēku Pūrmaņos (Puurmani) uzbūvēts G. J. gon Manteifela laikā 1860. gadā. 

Muižā apskatīsim gan grāfienes buduāru, gan slepenās durvis, kas ved uz 

torni, gan grāfa kabinetu un mantu kambari.  

 
Atgriešanās Smiltenē ap pl. 21.30, Valmierā 22.30, Cēsīs 23.00 

Ceļazīmes cena 28 EUR/ Bērniem 24 EUR. Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
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.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.  

“Balt-Go” patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu autobusā. 

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

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20–40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt, zvanot uz “Balt-Go” biroju 

aptuveni nedēļu pirms brauciena) 

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  
21.06.2019. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Tehvandi slēpošanas tornis – 4 EUR pieaugušajiem 
/ 2 EUR bērni un senioriem 

• Peltsamā rožu dārzs - 2 EUR 

• Vīna degustācija – 4 EUR 

• Paides laika tornis – 8 EUR 

• Pūrmaņu muiža – 2 EUR 

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