
 

 

 

 

 

 

Ar kuģīti uz Peipusa ezera salu Pirisāri 
Trešdiena,5.08.2020. 

 Cena 31 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 25 EUR 
Grupas vadītāja – Gunta Rozentāle 

Izbraukšana pl. 5.30 no Cēsīm, 6.00 no Valmieras, 6.30 no Smiltenes 
 

Izbaudām salas mežu romantiskās takas un vecticībnieku ciematu kolorītu Pirisāres gida pa-
vadībā. Lustējamies piknikā un baudām garšīgo zivju zupu. 

 
  

Brauciens uz Peipusa ezeru 
 

Braucam pāri skaistākajiem Vidzemes augstienes kalniem, tālumā pazib 
Dēliņkalns, Drusku pilskalns. Igaunijā varēsim priecāties par Vaidavas 
plūdumu. Tālumā būs Igaunijas augstākā virsotne Munameģis. Izbrauksim 
caur Voru pilsētu, kur reiz ārsts Kreicvalds rakstīja Igauņu varoņeposu 
“Kalevipoegs”. Vēl mazliet ceļš vīsies pa augstienēm un caur divām 
mazpilsētām, tad vairākus desmitus km brauksim pa Piepeipusa zemieni – 
Igaunijas pierobežas rajonu, lai gan pati robeža ar Krieviju iet pa Peipusa 
ezeru. 
 

  Stundu garš brauciens ar prāmi Peipusa ezerā 
Nepilnu stundu ļausimies saulei, vējam un priekam, kuģojot pa Peipusu, 
veicot 4 km attālumu no ostas kontinentā līdz Pīrisāres salai. Tad prāmis vēl 
brauks divus km pa kanālu un ievedīs mūs pašā salas sirdī. Vienā pusē būs 
purvainā, sīkiem lapu kokiem apaugusī un mazapdzīvotā salas rietumu 
puse, bet otrā vietējo iedzīvotāju vairāk apsaimniekotā daļa ar 3 maziem 
ciemiem - mūsu ceļa mērķis. 
 

 Aizraujošs piedzīvojums Pīrisāres salā 
Vietējie iedzīvotāji ir čakli dārznieki dažādu dārzeņu, īpaši sīpolu, audzētāji. 
Sīpolu grēdas ir augstas, ar dziļām vagām. Mājas svaigi krāsotas, pagalmi 
uzkopti, šeit vecticībnieku kārtības mīlestība nav tikai ārišķīga. Daudzi 
paaudžu paaudzēs iztiku ģimenei ir gādājuši, ejot jūrā. Ostā mūs sagaidīs 
vietējā gide, viņa mums izrādīs salas skaistākās vietas, pastāstīs, kā šeit 
dzīvo cilvēki, ar ko viņi nodarbojas. Ziemā 7,8 kvadrātkilometru lielajā salā 
dzīvo tikai 100 cilvēki. Nostaigāsim apmēram četrus km. Varbūt mums pār 
ceļu pārlēks, lai mazliet sabaidītu, kāds liels aizsargājams krupis. Iespējams, 
pļavā pēkšņi sāks skaļi griezt grieze. Salā mīt daudzas aizsargājamu putnu 
un abinieku sugas. Nopeldēsimies milzīgā Peipusa ezera skaistā un tīrā 
pludmalē. 
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 Garšīgas pusdienas svaigā gaisā 
Baudīsim saimnieces Zinas pagatavotās gardās pusdienas salinieku gaumē - 
sīpolu salātus un zivju ēdienus. 
 

Kuģojam atpakaļ 
Pēc četru stundu ciemošanās uz salas kuģojam atpakaļ. 
Vēl trīs stundas ar jauko Balt-Go busu un esam Latvijā. 

Līdi obligāti jābūt ID kartei vai pasei( būsim uz ES robežas)! 

Līdzi vēlams paņemt otrās brokastis, ūdeni, karstu dzērienu termosā, 

saules cepuri, plāno lietus mētelīti, mazu mugursomiņu, jo uz salas būsim 

bez autobusa! 

Atgriešanās Smiltenē ap 20.00, Valmierā 20.30, Cēsīs 21.00 
Ceļazīmes cena 31 EUR / bērniem 25 EUR. Papildu 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. 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

Grupas lielums 20 (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.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. 

Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt 

citādāks.  

 

 

 

 Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  

Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 10 eiro. 

Atsakoties pēc  22.07, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 

  

piesakoties līdz  
22.07.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

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: 2019.gada cenas 
 

• Prāmja biļete turp un atpakaļ 6,5 EUR 

• Pusdienas un vietējā gida pakalpojumi – 13 

EUR 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
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