
  

 

 

 

 

 

 Sāremā, Muhu un Igaunijas skaistie dārzi  
1.–2.08.2019. 

 Cena 85 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 
Ekskursijas vadītāja – Irina Klapere 

Izbraukšanas 5.30 no Smiltenes, 6.00 Raunas, 6.30 no Cēsīm, 7.00 Valmieras. 
 
 

Vasaras pilnziedā dodamies uz kaimiņzemi lūkoties skaistos dārzus. Pa ceļam apskatīsim arī 
Muhu brīvdabas muzeju, Sāremas augstāko krastu Pangā, salas izdaudzinātās vējdzirnavas, 

Sāremā vienīgo pilsētu Kuresāri ar Baltijā labāk saglabājušos fortu no 14. gs. 
Ceļā uz Sāremā un Muhu ielūkosimies angļu stilā veidotajā Maies dārzā. Muhu sala priecēs ar 

dārzu, ko veidojusi porcelāna apgleznošanas māksliniece Rīma Randvīra (Riima Randviir), 
turpinot gleznot ar augiem un puķēm. Septiņu vēju dārzs, ko kopīgi veidojuši keramiķe Margeta 
Tafela-Vahtra un viņas vīrs, arhitekts un ainavu arhitekts Sulevs Vahtra – te profesionalitāte un 

mākslinieciskums sit visaugstāko vilni. 
   

1. diena – 1. augusts, sestdiena 
 

 
Par Maies dārzu saka – “smalks angļu stilā iekārtots dārzs” ar izcilām augu 
kolekcijām, un kaimiņienes dārzs, kas neesot īsti pareizs, kā saka viņa pati, 
bet varbūt tieši tādēļ jo interesantāks, pie tam – ar skaistāko grāvi Pērnavā, 
ja ne visā Igaunijā. Par to visu spriedīsim katrs pats. 
Pārcelšanās ar prāmi uz Muhu salu. 
Apciemosim porcelāna mākslinieces veidotu dārzu. Te redzēsim, kā viņa 
glezno ar augiem un puķēm. Varēsim apskatīt un iegādāties apgleznotus 
porcelāna traukus un paviesoties mākslinieces iekārtotajā lauku sētā. 
Pārbraucam uz Sāremā salu. 
Kuresāre – vienīgā salas pilsēta ar skaisto, labi sakopto vecpilsētu un 14. gs. 
citadeli – vislabāk saglabājušos viduslaiku fortu Baltijā. 
Iekārtošanās viesnīcā un sevis lutināšana SPA Hotel Meri pirts un baseinu 
centrā! 
Brīvais laiks Kuresāres pilsētas apskatei vai kāda krodziņa apmeklējumam. 
 
 

2. diena – 2. augusts, svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 

Panga – augstākās klintis Sāremā salā (augstums 21 m), no kurām paveras 
fantastisks skats uz Baltijas jūru. 
Angla – te var iepazīties ar slavenajām četru veidu tipiskajām koka vējdzir-
navām. Kafijas pauze pie dzirnavām. 
Atgriežamies Muhu salā. 
Koguvas ciems, kas ir vislabāk saglabājies 19. gs. ciemats Igaunijā, visas 
ēkas ir arhitektūras pieminekļi. Ekskursija ar vietējo gidu Muhu brīvdabas 
muzejā.  
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Pusdienas Koguvas ostas kafejnīcās. 
Keramiķes Margetas Tafelas-Vahtras un arhitekta, ainavu arhitekta Suleva 
Vahtras Septiņu vēju dārzā pat lietpratēji apmulst – te apvienota profesio-
nalitāte un mākslinieciskums savā augstākajā izpildījumā. Te nekas nav ne-
jauši, viss pārdomāts, bet šķiet tik dabiski. Zūd robežas starp dārzu un ap-
kārtējo ainavu, vējā viegli šūpojas smilgas un pārņem harmonijas, viegluma 
un prieka sajūta... 
Brauciens mājup. 
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 

Ceļazīmes cena 85 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 75 EUR 
Papildu vieta autobusā 25 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 25 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, kā 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. 

Grupas lielums 20–40 (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. To var pāradresēt citai personai, kura vēlas 
doties šajā ceļojumā 
 
 

 

piesakoties līdz  
17.07.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• nakšņošana  

• SPA zonas apmeklējums  

• brokastis 

• prāmja biļetes turp/atpakaļ  

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• ieeja Muhu brīvdabas muzejā un eksursija ar 

vietējo gidu krievu valodā  ~ 5 EUR 

pieaugušajiem, 3 EUR senioriem 

• Maies dārzs –  5 EUR  

• Porcelāna dārzs – 5 EUR 

• Septiņu vēju dārzs – 5 EUR 

• Kafija pie Anglas dzirnavām 

• Vakariņas pēc izvēles Kuresārē 

• Pusdienas pēc izvēles Koguvas ostas 

kafejnīcās 

* 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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