
 
 

 

 

 

Somija, Karēlija – klintis un ezeri 

balto nakšu laikā 

26.06 –1.07.2019. 
Ceļazīmes cena 355 EUR/ 325 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

 

Somijas Karēlija pilnībā atbilst tēlainajam nosaukumam “tūkstoš ezeru zeme”. Tās daba ir valdzinoša. 

Varenas klintis un gleznaini ezeri. Zemesšaurumi, salas, nelieli pārgājieni un izbrauciens ar kuģīti. 

Zemes šaurums, kas arī ir pasaules brīnums. Lielākā koka baznīca un varena akmens pils. Naktis, kas 

nesatumst. Ekskluzīvi. Neparastas vietas un lietas Somijas Karēlijas zemē. 
 
   

1. diena – 26. jūnijs, trešdiena 
 

Izbraucam pl. 10:00 Smiltene, pl. 10:30 Valmiera, pl. 11:00 Cēsis, 

brauciens līdz Tallinai. 

 Tallinas iepazīšana grupas vadītāja vadībā vai brīvas vakara 

izklaides Tallinā. Rātslaukums, vecā aptieka, ģildes nams, Olafa 

baznīca, „augšējā un apakšējā” Tallina. Tallinas „garā un īsā kāja”. 

Iespēja pavadīt vakaru kādā Tallinas vecpilsētas krodziņā.  

 Nakšņošana Tallinas viesnīcā (bez brokastīm, jo no rīta agri dosimies 

uz ostu) 
 

2. diena – 27. jūnijs, ceturtdiena 
6.00 dodamies uz ostu, 7.30 Tallinas ostā uzkāpšana uz prāmja, lai dotos uz 

Helsinkiem. Pl. 10.40 iebraucam Helsinkos. 

 Helsinku apskates ekskursija ar autobusu un nedaudz 

kājām. Sibēliusa piemineklis. Apaļā baznīca klintī (3 EUR). Doma 

baznīca. Senāta laukums utt.  

 Brauciens uz Porvo – otru vecāko Somijas pilsētu. Sena koka 

vecpilsēta. Katedrāle. Senais Karaļu ceļš 

 Ceļš uz ezeru zemi 

 Atpūta kempingā. Makšķerēšana. Naktsmītne kempingā 2 

naktīm šajā apkārtnē. Pa 2—3 cilvēki istabiņā. Kempings aprīkots ar 

sanitāro mezglu un virtuves piederumiem.  
 

3. diena – 28. jūnijs, piektdiena 
Diena pie un ap un pāri Saima ezeram 

 Savonlinna ar vislabāk saglabājušos viduslaiku pili ziemeļ-

valstīs. Pils Kīronsalmi šauruma galā ar tās atspulgu ūdenī ir viena 

no gleznainākajām Somijas ainavām 

 Kerimeki. Pasaules lielākā koka baznīca (jo arhitekts projek-

tu zīmējis, kā mērvienību lietodams pēdu, bet celtnieki uzcēluši, rē-

ķinādami metros) 

 Bijusī sanatorija, kur savulaik Rūdolfs Blaumanis pavadīja 
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pēdējos savas dzīves mēnešus 

 Punkaharju zemes šaurums - vairākus kilometrus garš da-

bisks tilts pāri Puruvesi ezera ūdeņiem 

 Pūmalas apskate. Brauciens ar liftu uz tiltu. Skatu laukums 

 Vakara atpūta kempingā. Iespējama peldēšanās ezerā vai saunas apmeklē-

jums. Makšķerēšana. Zivju zupas vārīšana. 
 

4. diena – 29. jūnijs, sestdiena 
Mierīgs rīts vēl kempingā. Arvien dziļāk iekšā Karēlijā. 

 Neparasta kapsēta ar karēļu īpatnējiem kapu kopiņu nami-

ņiem un savdabīgu somu rakstnieku kapu. Ar ko tas viss ir tik savda-

bīgs, uzzināsiet, kad nokļūsiet tur 

 Jaunais Valamā klosteris, ļoti atvērts ceļotājiem. Laba vieta 

21. gs. cilvēkam „bateriju uzlādēšanai”. Miers, skaista daba, pēc iz-

vēles piedalīšanās lūgšanās klostera dievnamā kopā ar mūkiem. 

Iepazīšanās ekskursija ar klosteri (5 EUR) 

 Bibliotēka, tautskola, dažādas mācību programmas – pārstei-

dzošs piedāvājums ikvienam. Glezniecība, metālapstrāde, grāmatu 

iesiešana utt.  

 Pēc izvēles pusdienas klosterī – bufetes galds (14 EUR)  
 

5. diena – 30. jūnijs, svētdiena 
Ekskursija uz Koli nacionālo parku ezeru un klinšu zemē. Somi saka – te 
ir īstā Somija. Sibēliuss te esot smēlies iedvesmu savām kompozīcijām. 
Skarbi un skaisti.  Pārgājiens .  
 

6. diena – 1. jūlijs, pirmdiena 
Joprojām Karēlija.  Ceļš cauri Mikeli uz Helsinkiem.  

Somijas lielveikals.  

 Kotkas karaliskais skaistums. 

 Foto pauzes.  

 Prāmja brauciens uz Tallinu 

Mājupceļš cauri Igaunijai uz Latviju.  
 

Ceļazīmes cena 355 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 325 EUR 

Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā – 100 EUR, piemaksa par papildus sēdvietu autobusā – 70 EUR 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, 

vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma 

beigām. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim 

(beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav 

derīgas! 

 

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, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 

 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 visas naktis naktsmītnēs 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 
 

Papildu izmaksas – (2018. gada cenas): 

 Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 65 gadu – individuāla cena) 

 Papildu izdevumi ieejas biļetēm – aptuveni 51 EUR (pēc 
izvēles)  

 Helsinku klints baznīca 3 EUR, Savonlinnas pils 8 EUR, 
klostera kuģīša izbrauciens 25 EUR, klostera vīna 
programma 10 EUR, ekskursija klosterī 5 EUR, vakariņas ar 
bufetes galdu klostera kafejnīcā 14 EUR)  

  Brokastis, pusdienas un vakariņas, kuru gatavošana pašu 
ziņā kempinga virtuvītēs. (Ir pieejami grili, mikroviļņu 
krāsnis, elektriskās plītis, tējkannas un viss virtuves 
inventārs)  

 Lielveikals pilsētā  

 Suvenīri 

 



PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, 

avansa maksa jāveic 5 

dienu laikā 
 

otrā iemaksa  

līdz 12.02.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.05.2019. 

 

līdz  

12.06.2019. 

 

70 EUR no personas 100 EUR no personas 100 EUR no personas atlikusī summa 
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 60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 

40% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksātos līdzekļus var 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
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