
 

 

 

 

 

 

 

                        Igaunija  
Sāremā rudens valdzinājums 

3.10 – 4.10.2020. 
         Cena 87 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 75 EUR 

Ekskursijas vadītājs profesionāls žurnālists un fotogrāfs Edvīns Kamoliņš 
 
 

Sāremā rudenī no cita skatpunkta pārsteigs ar migrējošo putnu un ogu bagātību, jo jaunatklāsim 
salu, dodoties pārgājienā pa 4,8 km garo šķeldu un dēlīšiem izlikto purva taku uz Pikjerves 
(Pikkjärve) ezeru. Labos laikapstākļos mūs sagaida arī 10 km gara marķēta smilšu taka gar pašu 
jūru vienā no skaistākajām un senākajiem nacionālajiem parkiem – Vilsandi. Būs īsa pietura 
Pangas stāvkrastā un Anglas vējdzirnavu kalnā. Izpētīsim “Sāremā Stonhendžu” – unikālu 
akmeņu veidojumu miniatūrā. 

 
 Brauciens ar piedzīvojuma garšu – pārsteigums uz katra soļa! ☺  

 
   

1. diena – 3. oktobris, sestdiena 
 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami www.BaltGo.lv 
(orientējoši: izbraukšana 5:30 no Cēsīm, 6:00 no Valmieras). 
Brauciens ar prāmi  (25 min.) no Virtsu  uz Kuivistu.  
Ap 11.00 ierodamies Muhu  salā un izstaigājam Koguvas ciemu: 
apsūnojuši akmens krāvumi sētu vietā un  mūžu nokalpojušās  melnās 
zvejnieku  laivas, zemās  guļbūves ar niedru jumtiem... Te arī igauņu 
rakstnieka Juhana Smūla dzimtās mājas. 
Gar Ēmu vējdzirnavām (to priekštece bija roku dzirnas, kura darbināšanai 
sākumā izmantoja ūdens, bet vēlāk – vēja spēku) dodamies uz Saremā 
salu  pa Väike Väin (Mazais šaurums) - 3,6 km garo dambi. Iespēju 
robežās fotosesija uz dambja.   
Dodamies  pārgājienā Koigi purvā pa 4,8 km garo šķeldu un dēlīšiem 
izlikto  taku uz Pikkjerves (Pikkjärve) ezeru un 9 metrus augsto putnu 
vērošanas torni. Rudenī blakus takai nogatavojas dzērvenes. Taka 
piemērota arī bērniem. Par sausām kājām jārūpējas pašiem!  
Atklāsim nelielu noslēpumu, kuru ikdienā nerāda tūristiem -  ‘’Sāremā 
Stonhendža’’ miniatūrā, atrodas nostāk no ceļa maģistrāles.  
Kuresāre: pilsētas apskate, Bīskapa pils, parks. Pēc vēlēšanās  ekskursija 
uz pili, kurā starp viduslaiku relikvijām arī vieta ekspozīcijai par mūsu 
neseno padomju vēsturi.  
Iekārtošanās viesnīcā un sevis lutināšana SPA Hotel Meri pirts un 
baseinu centrā!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

http://www.baltgo.lv/


 
 

2. diena – 4. oktobris, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Pārgājiens Harilailu pussalā gar jūru. 10 km garā pilnībā marķētā taka vijas 

pa Harilaiu zemes šaurumu līdz Kīpsāres bākai un tālāk pa kāpām līdz Kelbas 

zemesragam. (Gājiens un garums atkarībā no laika apstākļiem!) vai 6,8 km 

garo Abula taku (takas sākumā ugunskura un piknika vieta). 

Tagarannas jeb Ninases stāvkrasts un skatu tornis.   Kilometru garā un 5 
metrus augstā  stāvkrastā var atrast gan akmentiņus ar jūras "izgrauztiem" 
caurumiem, gan pārakmeņojušos fosiliju pēdas. Piemineklis  prāmja 
‘’Estonia’’  katastrofā bojagājušiem. Osta.  Ne mazāk iespaidīgs skats uz 
tālumā balto Pangas stāvkrastu.  
Ninases ciema tautastērpos ģērbtās dzirnavas "Tells un Pireta", kas tautā 
dēvēti par "Veci un Veceni". Igauņu līgavas pirms kāzām nereti ne tikai rīko 
vecmeitu ballīti, bet mēro ceļu uz Sāremā, lai zem Piretas svārkiem paliktu 
akmeni ar savu uzvārdu, jo tas nesot laimi laulībā. 
Neliela pietura Pangas stāvkrastā. 
Anglas vējdzirnavu kalns. Visas vējdzirnavas ir atvērtas apmeklētājiem, 
vienās no tām var vērot meldera darbošanos. Šis ir vienīgais savu izskatu 
saglabājušais vējdzirnavu kalns Sāremā. 

 
Atgriešanās Valmierā ap 23.00 

Ceļazīmes cena 87 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 75 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  
{.18.09.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• nakšņošana SPA Hotel Meri ar baseinu 
centra apmeklējumu 

• brokastis 

• prāmja biļetes turp/atpakaļ 

 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Anglas vējdzirnavu komplekss  – EUR 3,5 / 

EUR 1,5    

• Koguvas ciems Muhu salā  –  EUR 4 / EUR 3 

senioriem, skolēniem 

• Kuresāre Bīskapa pils (atvērta līdz plkst.19.00) 

– EUR 6 / EUR 3 

* 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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