
 

 

 

 

 

 

Dienvidigaunijas dabas iepazīšana 
Sestdiena, 13.06.2020 

  Cena 28 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 24 EUR 
Grupas vadītāja: Sarmīte Eglīte 

Izbraukšana pl. 6.50 no Smiltene, 7.20 no Valmiera, 8.00 no Cēsīm 
 

 Alaveski dzīvnieku parks ir īsta Igaunijas zvēru pasaule – te sastopami vairāk nekā 90 kaimiņvalstī savvaļā 
mītošie dzīvnieki. Dosimies uz Baltijas augstāko un leģendām apvīto Lielo Munameģi. Ielūkosimies Piusas 
alu apmeklētāju centrā. 

 
  

 Alaveski dzīvnieku parks 
 

Šī ir īsta Igaunijas zvēru pasaule – te sastopami vairāk nekā 90 kaimiņvalstī 

savvaļā mītošie dzīvnieki. Sētā var aplūkot lāčus, lūšus, vāveres, lapsas, 

briežus un daudzus citus, kam šeit radīti mājīgi apstākļi, līdzīgi tiem, kādos 

zvēri dzīvo dabā. 

 

Lielais Munameģis 
Hānjas novada lepnums Lielais Munameģis (318 mvjl) - augstākā Baltijas 

augstiene. No jaunā skatu torņa paveras burvīga ainava. Skatu platformā 

var nokļūt pa vītņveida kāpnēm celtnes iekšpusē vai arī uzbraukt ar lifta 

stikloto kabīni. 

 

Pusdienas bistro              
Individuāla izvēle. 
 

Viru promenāde 
Apskatām Veru pilsētu. Veru pilsēta savus apmeklētājus apbur ar mājīgu 
koka arhitektūru, ezeriem, Igaunijā skaistāko Tamulas ezera krasta prome-
nādi un savdabīgu igauņu valodas izloksni. 
 

Piusas alas 
Alas radušās, cilvēkiem izrokot smiltis stikla ražošanai 1922.-1966. gados. 

Sākot no septiņdesmitajiem gadiem smiltis tiek iegūtas no atklātiem 

karjeriem. Piusas alas ir vislielākā līdz šim zināmā sikspārņu ziemošanas 

kolonija Austrumeiropā. ( Alu apskate no ārpuses). 

 
Atgriešanās Smiltenē ap pl. 21:00, Valmierā 21:30, Cēsīs 22:00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 28 EUR/ Bērniem 24 EUR   Papildus 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.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. 

Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt 

citādāks.  

 

 

 

 Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  

Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 10 eiro. 

Atsakoties pēc  29.05, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

 

piesakoties līdz  
{29.05.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

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: 

• Alavetski dzīvnieku parks – 4 EUR 

pieaugušajiem/ 3 EUR skolēniem un 

senioriem 

• Munameģa skatu torņa apmeklējums– 

uzbraukšana ar liftu 6 EUR visiem, izņemot 

pensionāriem un invalīdiem -  3 EUR, bet ar 

kājām pa trepītēm 4 EUR, skolēniem, 

studentiem 3 EUR 

• Brauciena laikā par papildus maksu var tikt 
piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
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