
 

 

 

 

 

 

Peipusa krasts 
Sestdiena, 4.07.2020. 

  Cena 32 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 27 EUR 
Grupas vadītāja: Sarmīte Eglīte 

Izbraukšana pl. 6.20 no Cēsīm, 6.50 no Valmieras, 7.30 no Smiltenes 
 

    Iespēja skaistā pavasara dienā izbaudīt Igaunijas pērles – Pjuhticas sieviešu klosteri, kas ir īpaša 

svētvieta, apskatīt Kallastes gleznaino Peipusa stāvkrastu, ieraudzīt Alatskivi pasaku pili un pastaigāt pa 

Tartu – seno studentu pilsētu.   

 Pihticas klosteris un svētavots 
 

Pjuhticas Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosteris ir vienīgais pareizticīgo 
klosteris Igaunijā, kas aizvien darbojas.  
Klosteri aplūkosim māsas vadītā ekskursijā un pēc tam dosimies uz iegrem-
dēšanās svētavotu. Uz šejieni jau vairāk nekā 400 gadus diendienā nebeidz 
plūst ļaudis. Gan vietējie, gan ceļinieki stāsta, ka no avota ūdens pieredzēju-
ši dziedināšanu. 
Lūgums ievērot pareizticīgo etiķeti apģērba ziņā: sievietēm - apsegti pleci 
un ceļgali, galvassega; vīriešiem – garās bikses. 
Ekskursija klostera teritorijā: 4 EUR no personas 
 

Kallastes stāvkrasts 
Šeit Piepusa viļņi spēcīgā vējā skalojas līdz pat sarkanrudajām klintīm, radot 
gleznainu, dabas veidotu mākslas darbu. Klintis ir patiesi iespaidīgas – 
rudais devona smilšakmens atsegums stiepjas nepilna kilometra garumā. 
 

Alatskivi pils 
Alatskivi pils tiek uzskatīta par skaistāko neogotikas stilā celto būvi visā 
Baltijā. 
Pils apskate no ārpuses! 
Ielūkosimies Alatskivi amatniecības izstrādājumu veikaliņā. Šeit esošos 
suvenīrus izgatavojuši gan vietējie amatniecības entuziasti, gan arī meistari 
no visas Igaunijas. 
 

Tartu pilsētas apskate un lielveikala apmeklējums 
Tartu Rātslaukums - pilsētas sirds, ar apbūvi klasicisma stilā. Laukums 
veidots trapeces formā. Rātslaukuma skulptūra „Studentu skūpsts” ir 
kļuvusi par Tartu simbolu. 
Neliela lielveikala pauze. 
 
 
Atgriešanās Smiltenē ap 22:00; Valmierā ap 22:30, Cēsīs ap pl. 23:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 32 EUR/ Bērniem 27 EUR   Papildus 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 autobusā. 

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) 

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  
{19.06.2019.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

• Pjuhticas klosteris – 4 EUR no personas 
 

• Brauciena laikā par papildus maksu var tikt 
piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
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