
 

 

 

 

 

 

Igaunija klasiskās mūzikas baudītājiem. 
Svētdiena, 28.07.2019. 

 Cena 26 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 22 EUR 
 

Izbraukšana  12:00 no Cēsīm, 12:30 Valmieras, 13:00 Smiltenes 
 

  

Kafijas pauze Valgā 
Valka/Valga ir dvīņu pilsēta, kas atrodas uz divu kaimiņvalstu – Lat-

vijas un Igaunijas – robežas. Divas pilsētas dala mazā Varžupīte 

(Konnaoja) un tikai vērīgs skatiens pamana, kad viena pilsēta kļūst 

par otru.. Neliela pauze Valgā. 

Ieskats veikalā SERVERS ! 

Otepe. Pusdienas vietējā kafejnīcā 
Brīva izvēle pusdienu maltītei! 

Pikajerves muiža 
Pikajerves muiža, kas pazīstama arī ar Cantervillas pils nosau-

kumu, iespējams ir viena no mājīgākajām Igaunijas muižām. 

Muižas galvenā ēka (celta 1908. gadā) ar krāsainajām, no laukakme-

ņiem celtajām palīgēkām atrodas skaitā, kalnainā apvidū, uz ezera 

krastā esoša pakalna. Muižas galvenās ēkas gaiteņu sienas grezno 

ainavu un portretu gleznojumi, telpās izvietotas antīkas mēbeles, bet 

lustru gaisma piešķir telpām svinīgu un romantisku noskaņojumu. 

Šobrīd muižas komplekss ir privāts īpašums, kurā tiek rīkoti dažādi 

svinīgi pasākumi un tiek piedāvāti izmitināšanas pakalpojumi. 

Vanemuines simfoniskā orķestra vasaras koncerts 
Par prieku Tērbatas iedzīvotājiem ir atdzīvināta 20. gadsimta pirmā 

ceturkšņa tradīcija, kas paredzēja rīkot pilsētniekiem bez maksas va-

saras koncertu, liekot uzsvaru uz klasisko mūziku. 

Koncerts notiek dabiskajā amfiteātrī pašā pilsētas vēsturiskajā sirdī – 

Tartu Domkalnā, Kassitoome ielejā. 

Līdzi ņemam plediņus, vai ceļojumu mazos krēsliņus,lai varam 

ērti iekārtoties un izbaudīt koncertu! 

Bezmaksas! 

Koncerta sākums 20:00  

Atgriešanās laiki: ap pl. 24.00 Smiltene, 00.30 Valmiera,  
                                              1.00 Cēsis! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 26 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  
5.07.2019. 

(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: 

• Pikajerves muiža – 3 EUR no personas 
 

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