
 

 

 

 

 

 

 

                    Hījumā sala.  
Pastaigas, daba un piedzīvojumi 

15.08 – 16.08.2020. 
         Cena 95 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 80 EUR 

Ekskursijas vadītājs profesionāls žurnālists un fotogrāfs Edvīns Kamoliņš 
 
 

Dosimies nelielos pārgājienos gar jūras krastu un arī pa iekšzemes ceļiem. Ielūkosimies 
‘’sērfotāju paradīzē’’, ļausimies viļņu šļakatām un baskāju ‘’terapijai’’ – iesim pa smiltīm un oļiem. 
Baudīsim Hījumā salas valdzinājumu ar kadiķiem, akmeņiem, aitām, jūras ainavām. Raudzīsim 
senās bākas, ostas un karalaiku liecības… Veselīgi un izzinoši pavadīsim 2 aktīvas dienas. 

 
 Brauciens ar piedzīvojuma garšu – pārsteigums uz katra soļa! ☺  
   

1. diena – 15. augusts, sestdiena 
 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami www.balt-go.lv 
(orientējoši: izbraukšana 5:00 no Cēsīm, 5:30 no Valmieras). 
Brauciens ar prāmi no Rohukilas (Rohuküla ) uz Heltermā (Heltermaa). 
Ap 11.50 ierodamies Hījumā salā. 
Uzzinām, kas ir Vaemlas vilnas fabrika. Seko suvenīru tūre vietējā 
fabrikas veikalā un TIC. 
Sākam pārgājienu Kassari pussalā. Pārgājienam nepieciešami ērti apavi 
un atbilstošs apģērbs. Ieteicamas nūjas. Neliela mugursoma un 
sviestmaize ar ūdens pudeli piknikam. Pārgājiena garums – aptuveni 10-
12 km. Pārgājiena dalībnieku rīcībā būs autobuss, kur atpūsties 
nogurušajiem un kas pārvadās mantas. 
455 miljonus gadu vecā Hījumā, agrāk Dago, ir otra lielākā Igaunijai piede-

rošā sala. Hījumā var atrast visu: upes, ezerus, kalnus un ielejas. 

Orjaku putnu vērošanas skatu tornis. 
Vakarā neliels pārgājiens Tahkunas pussalā ar militārā mantojuma 
apskati. 
Nakšņošana Hījumā salas viesnīcā, Kerdla pilsētā. 

 
 

2. diena – 16. augusts, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 
Krusta kalns. 

Kepu bāka – to uzskata par vecāko pie Baltijas jūras un trešo vecāko bāku 
pasaulē, kas darbojusies nepārtraukti           
Izbaudīsim salas mieru un neskartās dabas valdzinājumu. 

Pārgājiens Sērfotāju paradīzē Ristnas bākas apkaimē 10-12 km  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

http://www.balt-go.lv/


 
 

Brauciens ar prāmi no Heltermā uz Rohukilu. 
 

Atgriešanās Valmierā ap 23.00, Cēsis 23.30 
 
Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

 

Ceļazīmes cena 95 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 80 EUR 
Papildus vieta autobusā 30 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 20 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 visu iemaksāto summu. Iemaksāto summu var pāradresēt citai 
personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā 
 

piesakoties līdz  
{.31.07.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• nakšņošana viesnīcā 

• brokastis 
 

 

 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Kepu bāka – 3 EUR no personas 

• Tahkunas bāka - 3 EUR/ 2 EUR senioriem, 

skolēniem 

• Ristnas bāka – 3 EUR/ 2 EUR senioriem, 

skolēniem 

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

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