
  

 

 

 

 

 

 Grezna atpūta Rakveres  
Aqva SPA 
7.–8.03.2020. 

 Cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Ekskursijas vadītāja Gunta Rozentāle 

Izbraukšanas 6.30 no Cēsīm, 7.00 no Raunas, 7.30 no Smiltenes, 8.00 no Valmieras 

 
 

Pa Baltijas vienotības ceļa pēdām Rūjienas pusē, ļausimies laika mašīnai Paidē, izbaudīsim Aqva 

Hotel & Spa Rakvere daudzpusīgo piedāvājumu, pacelsim Rakveres cietokšņa noslēpumu plīvuru. 
 

   

1. diena, 7. marts – sestdiena 
 

 
 “Baltijas ceļa” piemiņas zīme 
2009. gada pavasarī, Ķoņu pagasta pašvaldība, kuras teritorija robežojas ar 
Igauniju, lūdza Rūjienas metālmākslinieku Andri Dukuru izveidot “Baltijas 
ceļa” divdesmitgadei veltītu piemiņas zīmi. Andris ar palīgiem izveidoja 9 m 
garu un 2,5 m augstu skulptūru ar cilvēku siluetiem. Tapa īpatnēja metāla 
skulptūra – ažūra sēta, kur tukšajās cilvēku siluetu vietās var nostāties un 
sadoties rokās. Skulptūras ideja ļauj paplašināt laika dimensiju un ne tikai 
atcerēties 1989. gada dzīvo cilvēku ķēdi, bet arī dod iespēju jebkurā brīdī 
kopā ar skulptūru kļūt par “Baltijas ceļa” sastāvdaļu. 
Paides laika torņa pārsteigumi. 
Izzināsim Igaunijas vēsturi, izbraucot Paides pils torni ar laika mašīnu, varē-
sim satikties un safotografēties ar dažādām vēsturiskām personībām. Torņa 
stāvos var iepazīties ar senajiem un ordeņa laikiem, karaļu un caru laikme-
tu, okupācijas un neatkarīgās Igaunijas, kā arī neatkarības atjaunošanas lai-
ku. 
Iekārojamies Aqva SPA viesnīcā. 
Pēc vēlēšanās vakariņas viesnīcas restorānā. 
Pirts un ūdens atpūtas centra izmantošana līdz pulksten 22.00 vakarā: 

• somu pirts un tvaika/turku pirts, 

• infrasarkano staru pirts, sāls pirts, 

• sanārijs (tvaika un slapjās pirts kombinācija),  

• bērnu baseins,  

• peldbaseins,  

• dažādas ūdens atrakcijas – baseins ar straumēm un milzīgo bumbu, 
šļūcamās caurules, masāžas zona, 

• āra baseins. 
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27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 
 

2. diena, 8. marts – svētdiena  
 

Karaliskas zviedru galda brokastis a`la carte restorānā Mezzo.  

Rīta pelde baseinu centrā no plkst. 8.00 un ūdensparka prieki. 

 

Rakveres cietokšņa noslēpumi. 
Iesim samērīties ar milzīgo tauru, kas ir Rakveres simbols. Dzīvnieka statuja 
atklāta 2002. gada 15. jūnijā – 700. gadadienā, kopš Rakverei piešķirtas pil-
sētas tiesības. Statuja ir 7,1 m gara, 3,5 m augsta (kopā ar granīta pamatni 5 
 m), attālums starp ragiem ir 3,4 m, bet svars – 7000 kg.  
Cietoksnī ir tematiskais parks, kas izveidots saskaņā ar 16. gadsimta sadzī-
ves apstākļiem. Vietējā gida pavadībā tur varēsim aizraujoši pavadīt laiku, 
iejūtoties bruņinieka ādā. Būsim līdzdalībnieki seno alķīmiķu eksperimentā. 
Uzzināsim, ko darīja spīdzināšanas kambarī, lai cilvēkam atraisītu mēli. Pēc 
vēlēšanās varēsim iziet šausmu pazemi – nāves istabu un elli. 
 Veikala pauze Tartu. 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 

Ceļazīmes cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

Uzmanību! 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.  
Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 

www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

“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. Iemaksāto var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties minētājā ceļojumā 

piesakoties līdz  
{28.02.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

• nakšņošana Aqva Hotel & Spa Rakvere, 

• SPA zonas apmeklējums, 

• trenažieru zāles apmeklējums, 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Paides laika torņa apmeklējums ~ 8 EUR 

• vakariņas viesnīcā - individuāli 

• Rakveres muzejs – 9 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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