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Karēlija, Krievija 
Kiži, Valaamas klosteris, Oņegas un Lādogas ezers, 

Sanktpēterburga. 
 

7 dienas: 17.–22. augusts, 2020.g. 
 

ceļazīmes cena – 445 EUR+vīza, bērniem līdz 15 gadiem 415 EUR+vīza 
 

Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 

 

Karēlijas vasara augustā. Karēlija – vieta, kur brīnumskaista daba mijās ar senām kultūras un 

arhitektūras pērlēm, kur ezeru ūdeņos spoguļojas koka baznīcas un mūra klosteri; vieta, kur sajust 

dabas pirmatnību un mežonību un atgriezties civilizētajā pasaulē. Ezeru klajumi, marmors, seni 

klosteri, pirmais Pētera I kūrorts, senkrievu koka arhitektūra Kižos. Ieskats karēļu kultūrā un 

tradīcijās. Uzzināsim, kas ir kaļitkas un kas ir kantele. Dosimies uz seno Valaamas klosteri uz ezera 

salas. Brauciens pa Oņegas ezeru. Arī ieskats Kronštatē un Pēterburgā. 
 

 1. diena – pirmdiena, 17. augusts 
 

Izbraukšanas vietas un laiki tiks precizēti un būs atrodami 

www.balt-go.lv (orientējoši: no Limbažiem 1.00, no Cēsīm 1.40, 

no Valmieras 2.20). Ceļš cauri Igaunijai, gar Tartu un Peipusa 

ezeru uz Narvu. Robežas šķērsošana. 

Pārbrauciens uz Sanktpēterburgu (154 km). 

 Kronštate – jūrnieku pilsēta. Stāsts par Kronštates Jāni.  

Interesantākā un noslēpumainākā Sanktpēterburgas 

piepilsēta, kurai bijusi ļoti nozīmīga vieta Krievijas 

vēsturē. Tās tapšana saistīta ar Pētera I vārdu, kurš Kotlinas 

salā sāka ierīkot nocietinājumus, kā arī Krievijas Jūras kara 

flotes rašanos un nostiprināšanos, nozīmīgiem Krievijas 

zinātnieku atklājumiem un izgudrojumiem. Pilsētas senākā 

daļa un Kronštates cietoksnis iekļauti UNESCO kultūras 

mantojumu sarakstā. Kronštates dominante ir brīnišķīgā 

Jūras katedrāle, kuras zeltītais jumts kalpo arī kā bāka. 

 SANKTPĒTERBURGA – Ziemeļu Venēcija, arhitektūras 

šedevru, kanālu un tiltu būves paraugs. Apskates ekskursija 

pa pilsētu ar autobusu un kājām, pastaiga pa Ņevas 

krastmalām. Uzzināsim kas ir Pēterburgas Ksenija.  

 

 Naktsmājas Sanktpēterburgā. 
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 2. diena – otrdiena, 18. augusts 
 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Karēliju, Sortavalu (278 km). Brauksim gar 

Eiropā lielākā ezera – Lādogas –austrumu krastu. 

 Priozerska (Приозерск). Dažādos laikos tā piederējusi 

dažādām valstīm un dažādām varām. Minēta 1143. gadā 

kā Korela (Корела), bet vietējie somi un karēļi to saukuši 

par Kekisalmi (Käkisalmi). Zviedri to dēvē par Keksholmu. 

Pilsēta attīstījās ap cietoksni – vienu no reģiona 

galvenajām militārajām bāzēm.  

 Sortavala – viena no senākajām un skaistākajām Karēlijas 

pilsētām. Tai ir trīs nosaukumi, savulaik bija trīs 

trīsstūraini laukumi (šobrīd divi), pilsētas attīstības vēsturi 

noteica trīs valstis – Somija, Zviedrija un Krievija. Pilsētu 

dibināja karēļi 1632. gadā Tohmajoki un Heljulajoki upju 

satecē kā nocietinātu apmetni. 

 Marmora kanjona apskate (Ruskealā) – savulaik tur 

iegūts marmors Sanktpēterburgas izrotāšanai. 450 m garš 

un 109 m plats kanjons ar 25 m augstām klintīm, kas 

spoguļojas smaragdzaļā ūdenī. Pēc leģendas šajā kanjonā 

mīt seno karēļu mitoloģiskās būtnes, kas apsargā kalnu 

racējus. Parks ir iekļauts Krievijas kultūras mantojuma 

sarakstā, un ir Krievijas daiļāko vietu TOP 10. Šeit 

apvienota dabas varenība un daiļums. Milzīgi, pelēkbalti 

ieži, marmora karjers, kas slejas augšup no zilā ūdens, 

nespēj atstāt vienaldzīgu! Brauciens uz Ruskealas 

ūdenskritumiem – slavenās filmas “Bet rītausmas šeit 

klusas...” uzņemšanas vietu. 

Naktsmājas Sortavalā. 

 

 3. diena – trešdiena, 19. augusts 
 

Brokastis viesnīcā.  

 Valaamas klostera apmeklējums. Tas pieder pie Krievijas 

arhitektūras un mākslas “zelta fonda”. Nav zināms, kad 

šajā arhipelāgā izveidojies klosteris. 17.–18. gs. tas bija 

pamests, taču vēlāk atjaunots. Ziemas kara laikā, 1940. g., 

klosteri evakuēja uz Somiju. Šeit tas darbību 

atsāka 1989. g. 

Brauciens pa Karēliju no Lādogas uz Oņegas ezeru. Karēlija – 

ezeru zeme. Pārbrauciens uz Karēlijas galvaspilsētu Petrozavodsku 

(250 km). 

 “Martsialnye Vody“ (Марциальные воды) – Pētera I 

veidota kūrorta vieta. Kūrortu aizsākums un vēsture 

Krievijas teritorijā. 

 Karēļu vakars visai grupai – baudīsim un centīsimies 

sajust, satvert, apjaust, priecāties par visu, ko piedāvās 

karēļi. 

Naktsmājas Oņegas ezera tuvumā. 
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 4. diena – ceturtdiena, 20. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

 No Kondopogas uz Kižu salu Oņegas ezerā. Sasniedzama 

ar ātrgaitas kuteri, dodoties 2 stundu izbraucienā pa ezeru. 

Kiži – UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma 

objekts kopš 1990. gada.. Oņegas ezers bagāts ar daudzām 

salām un saliņām. Kiži – koka dievnamu komplekss, kas 

uzbūvēts gandrīz bez nevienas naglas! Kižu tēls vistiešāk ir 

saistāms ar būvniecības tradīcijām, kas veidojās pirms 

Pētera I. Senkrievu arhitektūras atbalss jo īpaši jūtama 

kompleksa ainaviskajā asimetrijā un dažādu augstumu un 

apveidu ēku apvienojumā. Mākslinieciskā saikne te 

panākta nevis ar sausu ģeometriju, bet gan ar intuitīvu 

skaistuma izjūtu. Ansamblis apbrīnojami skaisti iekļaujas 

apkārtējā vidē, skaudrajā ziemeļu ainavā un it kā bezgalīgā 

ūdens tālumā. 

 Ekskursija Karēlijas bērzu dabas rezervātā „Kivač” 

(Кивач). Uzzināsim, kāpēc izstrādājumi no Karēlijas bērza 

ir unikāli. Redzēsim vienu no daiļākajiem ūdenskritumiem 

Karēlijā un izbaudīsim neparasti dzidro un svaigo Karēlijas 

gaisu.  

 Kivača ūdenskritums 
 

 5. diena – piektdiena, 21. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

Ceļš līdz Sanktpēterburgai (450 km). Kāju izlocīšana pie Lādogas 

ezera. 

 Šliselburga. 14. gs. Novgorodas kņazs šeit – Orešekas salā 

– nodibināja koka cietoksni. 17. gs. pilsēta 

piederēja Zviedrijai. Atkarojis to no zviedriem, Pēteris 

I pilsētu nosauca par Šliselburgu (no vācu – “Atslēgas 

pilsēta”), jo tā bija stratēģiska vieta visa reģiona 

ieņemšanai. Savulaik šeit atradās arī Krievijas impērijas 

cietums, kur tika ieslodzīti pat Romanovu dinastijas 

pārstāvji. Ietilpst UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 

Naktsmājas Sanktpēterburgā. 
 
 

 6. diena – sestdiena, 22. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

 Rīts vēl Pēterburgā. 

 Pēterhofa – strūklaku paradīze. Pirms mājupceļa vēl 

izbaudām. 

 

Iepirkšanās pauze veikalā. Mājupceļš uz Latviju. 
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Ceļazīmes cena 445 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 415 EUR 

Papildu vieta autobusā 80 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 100 EUR 
 

Cenā iekļauts: 

 viena vieta komfortablā 

tūristu klases autobusā, 

 visas naktis viesnīcās ar 

brokastīm, 

 ekskursijas vadītāja 

pakalpojumi. 

Papildu izmaksas* (pēc izvēles):  

 apdrošināšana – 1,7 EUR dienā (sākot ar 71. dzīves gadu – 3 EUR 

dienā); 

 vietējo gidu pakalpojumi (krieviski); 

 Valaamas klosteris (ar kuģīti) – 40 EUR (tiks precizēts); 

 ekskursija uz Kižu parku (kopā ar kuģīti) – 40 EUR (tiks 

precizēts); 

 Kivačas rezervāts – 150 RUB; 

 karēļu vakars – tiks precizēts; 

 “Martsialnye Vody“ – tiks precizēts. 

 
* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv 

personīgi: „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

piesakoties otrā iemaksa  

līdz 12.05.2020. 
(2 mēneši pirms brauciena) 

trešā iemaksa  

līdz 12.06.2020. 
(1 mēnesis pirms brauciena) 

līdz  

12.07.2020. 
(2 nedēļas pirms brauciena) 

50 EUR 150 EUR 100 EUR atlikusī summa 

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 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 15% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 30% no 

ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas 

doties šajā ceļojumā. 

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas 

pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

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. 

 

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

www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 

VALŪTU VARĒS SAMAINĪT SANKTPĒTERBURGĀ!  
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