
 

 

 

 

 

 

Igaunijas ūdenskritumi pavasarī 
Sestdiena, 18.04.2020. 

 Cena 32 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 27 EUR 
Grupas vadītāja – Dace Sarkane 

Izbraukšana pl. Smiltenes pl.6:00, Cēsīm pl.7:00, Valmieras pl.7:30 
 

Aplūkosim Trepojas kaskādi un iespaidīgo Keilas ūdenskritumu. Dosimies Igaunijas "niagā-
ras" jeb Jagalas ūdenskrituma meklējumos. Igaunijas Jūras muzeja apmeklējums. Neparastā 

Tuhalas raganu aka. 
  

Trepojas kaskāde 
 

Trepoja ir skaistākā Igaunijas kaskāde. Gājēju tilts ļauj apmeklētājiem droši 
staigāt apkārt un apbrīnot šo skaisto vietu. 

 Keilas ūdenskritums 
Ūdenskritums ir sešus metrus augsts un vairāku desmitu metrus plats. Skati 
no latviešu filmas „Vella kalpi” tika filmēti pie Keilas ūdenskrituma. Netālu 
atrodas  parks, un 16.gs. celtā Keilas muiža. 

 Jegalas ūdenskritums 
Jegalas ūdenskritums ir pats iespaidīgākais ūdenskritums Igaunijā. Tas ir 8 
metrus augsts, un 60-70 m plats, un tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem 
Igaunijas dabas pieminekļiem.  

Hidroplānu osta (Igaunijas Jūras muzejs) 
Igaunijas aizraujošākais muzejs ir Hidroplānu osta (Igaunijas Jūras muzejs), 
kura ekspozīcija ir izvietota vēsturiskajos hidroplānu celtniecības angāros, 
kas atrodas zem ūdens, ūdenī un virs ūdens.  
Pastaiga muzejā sākas uz tilta, kas vispirms muzeja eksponātus ļauj aplūkot 
no augšas. Te apskatāmi gan hidroplāni, gan vecu kuģu vraki, bet viens no 
centrālajiem eksponātiem ir zemūdene "Lembit", kurā, protams, atļauts arī 
ieiet. 
Apmeklējuma laikā izbaudīsim dažādākās muzeja piedāvātās aktivitātes. 

Tuhalas Raganu aka 
Viens no lielākajiem Igaunijas karsta laukiem. Tā interesantākais dabas 
veidojums ir unikālā Raganu aka, pa kuru pavasara palos (ne katru gadu un 
salīdzinoši īsu laika brīdi!) izplūst pazemes upes ūdeņi, veidojot neparasti 
spēcīgu karsta avotu. 
Tautā runā, ka raganu aka vārās tad, kad Tuhulas raganas akā peras. Lai vai 
kā – šajā vietā ir īpaša aura. 
 
Atgriešanās laiki 22.45 Valmiera, 23.15 Cēsis, 00.15 Smiltene 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 32EUR / bērniem 27 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 20–40 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  
3.04.2020. 

(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: 
 

• Igaunijas Jūras muzeja apmeklējums -  

pieaugušajiem 15 EUR/ skolēniem 8 

EUR/Bērniem 0-8 gadi bezmaksas 
cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, 

mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
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