
 

 

 

 

 

 

Dabas valdzinājums un 
relaksācija Laulassmaa SPA  

26.09 – 27.09.2020. 
         Cena 97 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 87 EUR 

Ekskursijas vadītājs Dace Sarkane 
Izbraukšanas 6.30 Smiltenes, 7.30 Cēsīm, 8.10 no Valmieras 

 
 

Hāpsalas pils. Noslēpumainā Pakri pussala. Iespaidīgākie Igaunijas stāvkrasti un bākas. Skaistākā 
Igaunijas kaskāde un Keilas ūdenskritums. Nakšņošana priežu meža ieskautajā Laulasmaa. 
Baseini, pirtis, svaigs jūras gaiss – viss neaizmirstamai atpūtai! 
   

1. diena 26. Septembris – sestdiena 
Hāpslas pils. 13. gadsimtā uzbūvētā Hāpsalu bīskapa pils un Doma baznīca 
ir vienas no vislabāk saglabātajām viduslaiku celtnēm Igaunijā, kur sasto-
pams Igaunijā slavenākais spoks – Baltā Dāma. Ekskursijas laikā iepazīsties ar 
pils vēsturi, Hāpsalu pilsētas dzimšanu, Sāres-Lēnes bīskapijas valdoņiem un 
tā laika iedzīvotāju dzīves apstākļiem. 
Paldisku stāvkrasts un bāka. Pakri pussalu raksturo ne tikai Igaunijas zieme-
ļu daba, bet arī uz salām palikušais PSRS militārais mantojums, kas padara 
vietu par divkārt interesantu apskates objektu. Pakri ir Igaunijas augstākā 
bāka. 
Paldisku stāvkrasts ir viens no iespaidīgākajiem Igaunijā. 
Trepojas kaskāde ir skaistākā Igaunijas kaskāde. 
 
Iekārtošanās viesnīcā Hotel Laulasmaa Spa. 
Hestia Hotel Laulasmaa Spa viesnīcas relaksējošā atmosfēra piedāvā augsta 
līmeņa atpūtas iespējas. No viesnīcas istabām paveras brīnumskaists skats 
uz jūru vai priežu mežu.  
Patīkamu atslodzi piedāvā ūdens un pirts centrs, kurā varēsiet izbaudīt 
dažādas pirtis un silta ūdens baseinus.  
Cenā iekļauts viesnīcas ūdens un saunu centra apmeklējums  (līdz pl. 22:00). 
Veicot rezervāciju  

Par papildus maksu iespējams pieteikt bagātīgas zviedru galda vakariņas 
viesnīcas restorānā. Vakariņu laiks no pl. 17.00 – 19.00. 
Vakariņu maksa 18 EUR ( maksa jāveic pirms brauciena) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



2. diena 27. septembris – svētdiena  
 

Brokastis.  

Keilas ūdens kritums. Laika gaitā ūdenskritums atkāpies, aiz sevis atstājot 
upes gultnē milzīgus klints bluķus un kanjonu, kura malas ir līdz 15 m 
augstas. Pats Ūdenskritums ir 6 metrus augsts un līdz 50m metriem plats. 
Apmeklēsim Tallinas sirdi – vecpilsētu. Te ir bagātīga kultūras dzīve 
vēstures gaisotnē. Tallinas viduslaiku vecpilsēta ir viens no pasaulē labāk 
saglabātajiem Hanzas pilsētu centriem. Apskatīsim Rātslaukumu, torņus un 
mūrus, kuri ir saglabājušies līdz šodienai. Varēsim iegādāties suvenīrus kādā 
no daudzajiem suvenīru veikaliņiem. 
Kalev šokolādes veikaliņa apmeklējums. 
Izbaudīsim nesteidzīgu atpūtu kādā omulīgā krodziņā. 
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti. 
 

Ceļazīmes cena 97 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 87 EUR 
Papildus 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: 
Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  
Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 15 eiro. 
Atsakoties pirms 11.09, tiek ieturēti 25 eiro. 
Atsakoties pēc 11.09, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

•  Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā. 

piesakoties līdz  
{11.09.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• nakšņošana  Viimsi Hotel Laulasmaa Spa 

• SPA zonas apmeklējums līdz 22:00 

• brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

• Hāpsalas pils ekskursija – maksa tiks 

precizētā 

• Pakri bāka – 5 EUR 

• Vakariņas Hotel Laulasmaa Spa – 18 

EUR ( pieteikt rezervācijas laikā)            

                                                                         

 

* 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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