
 

 

 

 

 

 

 Straupes labumu tirgus apmeklējums un 

Vējiņu pazemes ezeri 
Svētdiena, 17.05.2020. 

 Cena 23 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 20 EUR 
Grupas vadītāja Valda Pravarne 

Izbraukšana pl. 8.00 no Smiltenes, pl. 8.30 no Valmieras, pl. 9.00 no Cēsīm 
 

Straupes lauku labumu tirdziņa apmeklējums. Pa ceļam iegriezīsimies Ungurmuižā un arī 
Lielstraupes pilī. Tepat netālu arī vienīgie pazemes ezeri Baltijā.   

Villa “Santa” 
 

Svētdienas rītu jauki sākt ar pavasarīgu pastaigu villas "Santa" teritorijā, 
putnu dziesmu ieskautajā priežu meža ielokā, Gaujas krastā, priecājoties 
par skaistajiem dabas skatiem, atjaunotajām ēkām, kurās drīkstēs arī ieiet. 
Paši savām acīm varēsim pārliecināties, kādas tagad izskatās atjaunotās 
ēkas un teritorijas, ko savulaik cēluši krievu aristokrāti savu ģimeņu atpūtai, 
kur vēlākajos gados ir bijusi strēlnieku lazarete un ļoti ilgus gadus – 
tuberkulozes rehabilitācijas slimnīca. 

Ungurmuiža 
Gaujas nacionālā parka teritorijā esošā, savulaik Kampenhauzenu dzimtai 
piederošā Ungurmuiža, tagad pieejama arī apmeklētājiem. Šis ir arī 
vienīgais koka arhitektūras piemineklis, kas saglabājies Latvijā no baroka 
laikmeta 18.gs. un atjaunots tā, lai ne tikai tūristi to var apmeklēt un dzirdēt 
vietējā gida stāstu par muižu. Tur ir arī savs restorāns un viesnīcas tipa 
istabas, kā arī iekārtotas dažādas izstādes. 

Straupes lauku labumu tirgus 
Te mūs gaida iepirkšanās prieki atbilstoši katra vēlmēm. Straupes Zirgu 
pastā ir tirgus, kas var lepoties kā vienīgais tirgus Baltijā, kurš ir 
starptautiskās asociācijas Slow Food International Earth Markets biedrs un 
tiesīgs darboties zem šīs asociācijas logo. Tas nozīmē, ka produkcija, kas šeit 
tiek piedāvāta, ir vietēja, sezonāla un kvalitatīva, tā audzēta godprātīgi, 
saudzējot dabas daudzveidību un domājot par vides ilgtspējību.  

Lielstraupes pils un baznīca 
Vienīgā pils Latvijā, kas vienā korpusā apvienota ar baznīcu. Dažādu teiku, 
stāstu un pastāstu te netrūkst… Ar to visu mūs iepazīstinās vietējais gids. 
Būs iespēja uzkāpt pils tornī un izbaudīt apkārt plaukstošo, putnu dziesmām 
apvīto pavasarīgo skatu. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Vējiņu pazemes ezeri 
Vienīgās šāda tipa smilšakmens alas Baltijā, kur pazemes avoti ir izskalojuši 
pazemes tukšumus. Tā rezultātā veidojušies zemes iebrukumi. Vējiņu pa-
zemes avoti ir pazemes gaitenis ar avota strautu Braslas krastā pie paša 
ūdenslīmeņa. Kupola griestu augstums vietām sasniedz 3 metrus, tā ir 48 m 
gara. Ala beidzas ar kritenes aizbrukumu, kas nosprosto pazemes strautu, 
tāpēc 3,5 m augstāk un 25 m tālāk izveidojies samērā liels pazemes ezers. 
 
Lai šo redzētu, būs vajadzīgi gumijas zābaki un jārēķinās ar to, ka pārvieto-
šanās vietām būs puspietupienā. 
Pēc pazemas ezeru apskates mūs gaidīs silta zupa. 
 

Lēdurgas dendroloģiskais parks 
Lēdurgas dendroparks ir viena cilvēka – Arvīda Janitena, kolhoza "Lēdurga" 
dārznieka – mūža darbs. Parks dibināts 1973. gadā. Dendroparks ir viens no 
lielākajiem un bagātākajiem dendroloģiskajiem stādījumiem Latvijā. Visos 
gadalaikos parks ir burvības pilns – pavasaros krāšņi zied magnolijas, 
robīnijas, ievas, veigelas un filadelfi… 
Izbaudīsim pavasari, dodoties ziedu ieskautā pastaigā! 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 18.30, Valmierā pl. 19.00, Cēsīs pl. 19.30 

Ceļazīmes cena 23 EUR, bērniem 20 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) 

 

 

 

 

 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Villa “Santa”  - bez maksas, 

• Ekskursija vietējā gida pavadībā 

Ungurmuižā – 5,5 EUR pieaugušajiem, 

3,5 EUR senioriem un skolēniem, 

• Lielstraupes pils– 5,3 EUR pieaugušajiem, 

3,3 EUR senioriem un skolēniem, 

• Lielstraupes baznīca – 1,2 EUR, 

• Vējiņu pazemes ezeri – 3 EUR pieaugušajiem, 

1,5 EUR senioriem un skolēniem, 

• pusdienas – 4 EUR, 

• Lēdurgas dendroloģiskais parks – 2 EUR 

pieaugušajiem, 1 EUR senioriem un skolēniem. 

• 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 



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 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums

