
  

 

 

 

 

 

 Pārgājiens Igaunijā – uz Vilsandi 
salu caur Muhu un Sāremā 

4.–5.07.2020. 
 Cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 

(cenā iekļautas vakariņas kempingā) 
Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 
Izbraukšana 6.00 no Cēsīm, 6.30 no Valmieras. 

 
 

Šoreiz Sāremā salu izmantosim kā atspērienu, lai tiktu tālāk. Ceļamērķis – Igaunijas 12. lielākā 
sala – Vilsandi. Tā ir tikai 6 km gara un 2 km plata. 

Vilsandi ir jauna sala, kas izveidojusies tikai pirms 350 gadiem, zemei paceļoties un apvienojoties 
divām mazākām salām. Cilvēki sākuši apdzīvot Vilsandi tikai 18. gs. Labvēlīgos bēguma apstākļos 
dosimies raudzīties, kā tur šobrīd izskatās. Daļa pārgājiena notiks, brienot pa jūras sēri, šķērsojot 

2 km platu jūras šaurumu. Līdzi braucošajiem mazstaigātājiem, fotogrāfiem vai vienkārši dabas 
baudītājiem iespēja pārgājiena vietā pavadīt laiku jūras krastā. 

 
   

1. diena 4. jūlijs – sestdiena 
 

 

 Brauciens ar prāmi (25 min.) no Virtsu uz Kuivistu. Uz prāmja 
iespēja pabrokastot kafejnīcā vai mieloties ar līdzpaņemtiem 
gardumiem. 

 Šķērsojam Muhu un Sāremā salu. 

 Ap 12.00 ierodamies pārgājiena sākumpunktā. 

 Dodamies neparastā pārgājienā. Sākumā ejam cauri mežam pa 
nelielu celiņu, kas tālāk pārvēršas takā pār pussalām un vairākām 
nelielām saliņām. Brīžiem jābrien līdz ceļiem tieši pa jūru. 
Tērpjamies brienamos apavos. Līdzi neliela somiņa ar maiņas 
apaviem un sausām drēbēm. Noderēs arī kāds gardums.  

 Vilsandi sala. Parasti nesasniedzamā. Iepazīsimies! 😊 

 Atgriešanās sauszemē pa to pašu jūras šaurumu, brienot atpakaļ. 

 Dodamies uz nakšņošanas vietu kempingā četrvietīgās mājiņās. 

 Vakariņas kempingā (iekļautas brauciena cenā). 
 
Dodoties pārgājienā piemērots ir sportisks apģērbs (līdzi arī peldkostīmi ) 
un apavi ar kuriem brist ūdenī. Līdzi iepakojiet maiņas apģērbu un apavus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 

2. diena 5. jūlijs – svētdiena  
 

Brokastis kempingā. 

 Pārgājiens gar jūras krastu no Mentu (Mõntu) ostas uz Serves 

(Sõrve) ragu (apmēram 8 km) 

 Kuresāres pilsēta – izstaigāsim līkumu līkumus, iepazīsim tās 

dažādus interesantus stūrīšus. 

 Pusdienu pauze Kuresāres kafejnīcā. 

 Dodamies uz vēsturisko Valjalu un neliels pārgājiens uz Valjalas 

pilskalnu. 

 Iespēja, kājām šķērsojot mazo jūras šaurumu no Sāremā salas, pa 

kādreiz uzbērto akmeņu valni nonākt Muhu salā. 

 Pauze pie Muhu baznīcas. 

 Muhu stāvkrasta apmeklējums. 

 Atgriešanās ar prāmi sauszemē. 

 

Atgriešanās Valmierā ap 20.30, Cēsīs ap 21.00 

Ceļazīmes cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu kempinga mājiņu 35 EUR! 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – 
derīga pase vai ID karte. 

Uzmanību! 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 autobusā.  

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.).  

Lūdzam skatīt aktuālo programmu www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

“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  
{5.06.2020.} 

 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

 prāmaja biļetes turp/atpakaļ 

 nakšņošana 

 brokastis 

 vakariņas 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

 Personīgie tēriņi 

 * 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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