
 

 

 

 

 

 

 

Pārgājiens Kihnu salā Igaunijā 
11.04.2020., sestdiena 

Cena 25 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 20 EUR 
Grupas vadītāja – Līga Pommere 

Izbraukšana no Cēsīm pl. 4.30, no Valmieras pl 5.00. 

 
Vienas dienas laikā izstaigājam teiksmaino Kihnu salu, kura slavena ar jūrasbraucēju Kihnu Jenu, 

varenajām Kihnu sievām, kuras brauc ar mocīšiem un tiek galā ar visiem darbiem. Izstaigāsim salu no 

viena gala līdz otram. Apskatīsim salu, gan tai ejot cauri, gan paejot gar krasta līniju. Sajutīsim jūras 

vēju un Kihnu salas mieru un klusumu. Varbūt tiksim pie patīkama noguruma un izvēdinātas galvas. Uz 

salu un atpakaļ dosimies ar prāmi. Baudām dienu Kihnu salā, apvienojot sportisku atpūtu ar izzinošu 

ekskursiju.   

Pārgājiens Kihnu salā 
 

Paņemam līdzi staigāšanai piemērotus apavus, nelielu mugursomu, ūdens 
pudeli un kaut ko piknikam (sev un drauga pacienāšanai). Noderēs 
nūjošanas nūjas un vējjaka. Kopā ar ģimeni vai labiem draugiem dodamies 
baudīt mieru. Dosimies 15–25 km garā pārgājienā pa Kihnu salu Igaunijā. 

• Brauciens līdz Munalaidas ostai ar “Balt-Go” autobusu. Atstājam 
autobusu “sauszemē” un tālāko ceļu uz salu veicam pl. 8.30 ar prāmi 
“Kihnu Virve”. Brauciena ilgums ar prāmi, lai šķērsotu 12 km pa 
ūdeni, aizņems apmēram 65 minūtes.  

Pārgājiens dienas garumā pa Kihnu salu 
(alternatīvā iespēja – īrēt uz salas velosipēdu un salu apbraukāt) 

• 7 km no ostas līdz Kihnu bākai. Ceļš caur Lemsi un Rotsikilas 
(Rootsiküla) ciematiņiem. Pēc izvēles iespēja uzkāpt Kihnu bākā vai 
nedaudz atpūsties jūras krastā. Pirmā piknika pauze ar savā somā 
atrastiem gardumiem. Drīkst cienāt apkārtējos. 

• Ceļa turpinājumā posms pa jūras krastu un tālāk pa ceļu – 4 km līdz 
salas “galvaspilsētai”. Iespēja pēc izvēles apciemot Kihnu salas 
muzeju un pareizticīgo baznīcu. 

• Nepilnu kilometru tālāk nonāksim salas vidienē esošajā Kihnu 
kapsētā. 

• Iespēja uzkavēties Kihnu veikalā vai kafejnīcā. 

• Iespēja  
1) doties uzreiz 3,5 km atpakaļceļā uz ostu, tā dienā pieveicot 

15 km, vai  
2) turpināt pārgājienu caur Linakilas (Linaküla) ciemu uz Sēres 

(Sääre) ciemu un tikai tad doties uz ostu, tā šajā dienā pieveicot 
20–25 km. 

• Pikniks jūras krastā.  

• Pārgājiena nobeigumā labos laika apstākļos pēc izvēles vizināšanās 
ar gruzoviku pa salu (5 EUR). 

 
 

 

 

 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



• Atgriešanās laiks Valmierā ap pl. 20.30 un Cēsīs ap pl. 21.00 

Ceļazīmes cena 25 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 20 EUR. 
Papildu vieta autobusā 10 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, ka 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. 

 

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 

10 eiro. Bet to var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 
 

 
 

piesakoties līdz  

02.04.2020. 
 

10 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• prāmja biļetes turp/atpakaļ – 8 EUR 

pieaugušajiem, 4 EUR skolēniem. 

Ieejas biļetes pēc izvēles! 

• Vizināšanās ar kravas auto  - 5 EUR 

• Muzeja ieeja  - 3 EUR pieaugušajam un 

1,50 EUR skolēnam.  

• Baznīcas ieeja  - 1 EUR. 

• Bākas ieeja -  4 EUR pieaugušajam un 2 EUR 

skolēnam. 

* 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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