
 

 

 

 

 

 

Sāremā salas pavasaris 
23.–24.05.2020. 

 Cena 92 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Ekskursijas vadītāja Dace Sarkane 

Izbraukšanas laiki – no Smiltenes pl. 5.40, Cēsīm pl. 6.30, Valmieras pl. 7.00 
 

 

Dabas mīļotāju iecienītākās un lielākās Igaunijas salas ar kadiķu un jūras smaržu... Kuresāres pils, meteorīta 
krāteris, klintis, bākas un vējdzirnavas. Nakšņošana un atpūta SPA viesnīcā. 
   

1. diena – 23. maijs, sestdiena 
 

Brauciens ar prāmi (25 min.) no Virtsu uz Kuivistu. Uz prāmja iespēja pa-
brokastot kafejnīcā vai mieloties ar līdzpaņemtiem gardumiem. 
Muhu sala. Apskatīsim savdabīgās kadiķu pļavas – alvārus. 
Koguva – sens igauņu zvejniekciems. Brīvdabas muzejs, kuru raksturo ga-
ras akmens sētas. 
Kāli meteorīta krāteris. Igaunijas unikālākais ģeoloģiskais objekts. Krāterī ir 
dabiski izveidojusies ūdenskrātuve, kas pazīstama arī kā Kāli ezers. Tā dia-
metrs svārstās no 30 līdz 60 metriem un dziļums – no 1 līdz 6 metriem. 
Kuresāres ordeņa pils. Kuresāres bīskapa cietokšņa ēka ir vienīgā viduslaiku 
cietokšņa ēka, kas Baltijas valstīs ir saglabājusies bez nozīmīgas pārbūves. 
Cietokšņa apmeklējums sniedz plašas vēsturiskas zināšanas, piedāvā tiešu 
kontaktu ar pagātni un viduslaiku atmosfēru (apmeklējums pēc izvēles). 
Nakšņošana Kuresārē, skaistās Sāremā jūrmalas promenādes, jahtu ostas 
un Kuresāres muižas parka tiešā tuvumā.  
IEKĻAUTS SPA CENTRA APMEKLĒJUMS! 
Piesakoties braucienam, iespēja rezervēt bufetes tipa vakariņas (vakariņu 
cena 12 EUR no personas). 
Brīvais laiks Kuresāres pilsētas apskatei vai kāda krodziņa apmeklējumam. 
 

2. diena – 24. maijs, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  
Serves rags un bāka. Bāka atrodas Sāremā salas Serves raga dienvidu galā, 
un šī garā smilšu strēle, kas ietiecas tālu jūrā, šķiet kā pasaules gals, tālāk 
par kuru ir tikai ūdeņu plašums. Šī bāka ir viena no svarīgākajām Igaunijas 
rietumu piekrastē, un tā palīdz kuģotājiem orientēties sēkļu ietvertajā Irbes 
šaurumā. 
Kadiķu sīrupa ražotne un degustācija. Uz vietas iespējama kadiķu sīrupu 
iegāde! 
Pangas stāvkrasts. Panga ir viena no skaistākajām klintīm Sāremā. Tā 
stiepjas gar jūru 2,5 km. Vienā galā tā ir tikai 13 m augsta, bet tālāk tā 
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sasniedz 21,3 m augstumu. Sastāv no trīs dažādu dolomītu slāņiem. Panga 
senatnē bija upurēšanas vieta. Tūristi met monētas, jūrnieki – stipro 
dzērienu pudeles. 
Anglas dzirnavas (apskate no ārpuses). 
Anglā atrodas vienīgais savu izskatu saglabājušais Sāmsalas vējdzirnavu 
kalns, t.i., vējiem atklāta augstāka vieta, kur tika nostādītas visas ciema 
dzirnavas.  
Senās vējdzirnavas būvēja no akmens uz augsta atbalsta. 19. gadsimtā 
līdzās katrai lielākajai Sāremā un Muhumā saimniecībai atradās 
saimniecībai piederošas vējdzirnavas. 
Atgriešanās ar prāmi sauszemē. 
Ieskats Pērnavas lielveikalā un ceļš mājup. 
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 
 
 

Ceļazīmes cena 92 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR. 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 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 var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties šajā ceļojumā 

piesakoties līdz  
8.05.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 

• nakšņošana SPA tipa viesnīcā; 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Kuresāres ordeņa pils ~ 9 EUR 

pieaugušajiem, 6 EUR senioriem un 

skolēniem  

• Kadiķu sīrupa degustācija 2 EUR 

pieaugušajiem, 1 EUR senioriem un 

bērniem 

• Bufetes tipa vakariņas – 12 EUR 
* 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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