
 

 

 

 

 

 

 Apes un Igaunijas mežabrāļu bunkuru 

iepazīšana kopā ar vietējo gidi Astru  
Sestdiena, 16.05.2020. 

 Cena 27 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 24 EUR 
Grupas vadītāja Valda Pravarne 

Izbraukšana pl. 8.00 no Cēsīm, pl. 8.40 no Valmieras, pl. 9.20 no Smiltenes 
 

Trapene mūs sagaidīs ne tikai ar garākā dižkoku statusu sasniegušo lapegļu gatve, bet arī ar 
neparastu muzeju. Dažādi pārsteigumi sagaidīs Latvijas "raganu galvaspilsētā” Apē, pēc 
tam kopā ar Apes vietējo gidi dosimies uz Igaunijas mežabrāļu bunkuriem.    

Trapene un senlietu muzejs “Fazāni” 
 

Uz Trapeni ved garākais nu jau dižkoku apmērus sasniegušo lapegļu ceļš 
Latvijā (apmēram 5,5 km). Aleju savulaik izveidojis Gaujienas muižkungs 
barons fon Volfs. Muzejā mūs sagaidīs tā saimnieks Zigurds Safranovičs, 
kurš tur izvietojis aptuveni 50 000 senlietu, te arī būs iespēja aplūkot 
dažādu šķirņu fazānus, nodegustēt arī mājas vīnus un tos iegādāties. 
 

Apes pilsētas un apkārtnes iepazīšana 
Žurnāls "Citādā Pasaule" Apes pilsētu nodēvējis par "raganu galvaspilsētu". 
Pavasarim mostoties, vietējās gides pavadībā varēsim paši sadzirdēt ne tikai 
putnu dziesmas, bet arī dažādus stāstus par šo pilsētu un apmeklēt dažādas 
vietas, kas saistītas ar raganas vārdu. Būs klintis, avotiņš, kura apkārtnē 
redzamas raganu slotas, raganu spļāvieni, bet kādas priedes stumbrā ir 
caurums, kas tiek dēvēts par raganas spoguli. Avotiņa ūdens labi noderot 
acu ārstēšanai. Iepazīsim arī pašu pilsētu. 
 

Pusdienas 
Apes lauku teritorijas "Kalnrušķu" krodziņā pusdienu galds tiek klāts kā 
svinībās, ir ļoti skaisti un garšīgi… 
 

Igaunijas mežabrāļu bunkuri 
Apes pilsētiņas gidei Astrai ir dota iespēja mūs izvadāt un izrādīt Igaunijas 
mežabrāļu bunkurus, par kuriem arī viņa pratīs pastāstīt. Tepat būs arī ie-
spēja iepirkties vietējā veikaliņā, kur tirgo iepriekš apdziedāto dzimtenīti un 
ne tikai… 
 

Randātu klintis un taka 
Šīs klintis tiek uzskatītas par augstākajām dolomīta klintīm Latvijā. Tās pace-
ļas 25 m virs Gaujas. Šajā teritorijā ir arī izveidota taka ar norādēm un sten-
diem ar informāciju par tur esošajām dabas vērtībām. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Vecsautiņu avoti 
Pavisam netālu no Smiltenes atrodas ļoti neparasti avotiņi. Tie veidojušies 
spēcīgā avotu grupā, kas izplūst nelielā pašu veidotā baseinā. Šis ir ģeolo-
ģisks dabas aizsardzības objekts un neparastu to dara mutuļojošais, hipnoti-
zējošais ūdens, kas liecina par zemes nerimstošo spēku. Pie avotiņa novie-
toti trauki, lai ir iespējas ūdeni iesmelt un paņemt līdzi. 
 
Atgriešanās Smiltenē ap pl. 19.00, Valmierā pl. 19.30, Cēsīs pl. 20.00 

Ceļazīmes cena 27 EUR, bērniem 24 EUR. Papildu 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. 

«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. 
 
 
 
 

 

piesakoties līdz  
1.05.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

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: 
 

• Trapenes muzejs  un vīna degustācija – 

2 EUR, 

• ekskursija Apē kopā ar vietējo gidi Astru – 

2 EUR, 

• pusdienas ~ 7 EUR, 

• ekskursija mežabrāļu bunkuros un apkārtnē 

Apes vietējā gida pavadībā – 2 EUR. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
• Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var 

mainīt, mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms 

brauciena 
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