
 

 

 

 

 

 

Pārgājiens Kurzemes jūrmalā. 
Ventspils–Užava–Sārnate 

8.–9.08.2020. 
 Cena 80 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 70 EUR 

Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 
Izbraukšanas laiki – 7.00 no Valmieras, 7.40 no Cēsīm, 8.00 no Augšlīgatnes, 8.10 no 

Siguldas, 9.10 – no Rīgas (Brīvības iela, Esplanāde) 
 

 

Katru dienu plānots noiet aptuveni 20 km. Grupas atbalstam pieejamā attālumā atradīsies arī “Balt-Go” 
autobusiņš. Ejam no Ventspils gar Baltijas jūras krastu Liepājas virzienā. Iespēja izvēlēties – iet jautrā 
kompānijā vai baudīt jūras majestātiskumu. Vakars paies, kurinot ugunskuru un cepot desiņas. Līdzi 
sviestmaizītes un kāds kārums, lai iestiprinātos, gar jūru iedami. Veicam attālumu no Ventspils uz Užavu un 
tālāk uz Sārnati. Spēcīgākajiem iespēja iet līdz Jūrkalnei. 
   

1. diena – 8. augusts, sestdiena 
 

Brauciens caur Rīgu, gar Tukumu. 
Atrodam Kurzemes robežas. Sveicieni Kurzemei.  
Ceļa turpinājums gar Talsiem uz Ventspili līdz pašai Baltijas jūrai.  
Atrodam jūru un sākam savu gājienu no Dienvidu mola. Ejam gar jūras kras-
tu pa slaveno “Jūrtaku” uz dienvidiem. 
Iespēja izvēlēties pārgājiena garumu: 

1) līdz Cirpstenei pie Vārves un atpakaļ uz Ventspili (10 km) 
Tiem, kas neiet tālāk, pēcpusdienas atpūta pie jūras un brīvs laiks Ventspilī. 
Iekārtošanās naktsmītnē Ventspils kempingā. Iespēja vakarā ar busu doties 

meklēt tālāk aizgājušos      ; 
2) pamatpārgājiens no Ventspils līdz Užavai 20 km. 
Vakars Ventspils kempingā Pie jūras  
http://www.camping.ventspils.lv/. 
Kopīgs ugunskurs, desiņu cepšana, vakara sarunas.  
 

2. diena – 9. augusts, svētdiena 
 

Brokastis kempingā. 
Turpinām ceļu gar jūras krastu Liepājas virzienā līdz Sārnatei (15 km). 
Sārnate ir vieta, no kuras cilvēki laivās šķērsoja Baltijas jūru, dodoties 
bēgļu gaitās. Beidzam pārgājienu, izpeldamies Baltijas jūrā un esam gatavi 
degustēt Užavas alu. 
Iespēja izvēlēties ceļa garumu atbilstoši spēka apmēram.  
Spēcīgākajiem gājējiem iespēja iet tālāk uz Jūrkalni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

http://www.camping.ventspils.lv/


Izvēloties īsāku maršrutu, būs brīvais laiks un iespēja atpūtai pie jūras. 
Kafejnīcas pauze. 
Mājupceļš pa Ventspils šoseju caur Rīgu uz Cēsīm un Valmieru. 
 
Atgriešanās Cēsīs ap pl. 22.30, Valmierā ap pl. 23.00 
 
 

Ceļazīmes cena 80 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 70 EUR. 
Papildu vieta autobusā 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 vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena, klients zaudē visu iemaksāto summu. Iemaksāto var pāradresēt citai personai, 
kura vēlas doties šajā ceļojumā 

piesakoties līdz  
26.07.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 

• nakšņošana kempingā; 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• papildu izmaksas – ieejas un ēšanas 

izdevumi*,   

• kopīgās desiņas vakara ugunskura laikā pirmajā 
pārgājiena dienā – katrs paņem tik, cik pats var 
apēst un nedaudz draugu uzcienāšanai. Der 
viss, ko var cept uz ugunskura.  

 
* 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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