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 Vienas dienas relaksācija Verskas 

sanatorijas ūdens atpūtas centrā 
Piektdiena, 2.10.2020. 

 Cena 27 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 24 EUR 
Grupas vadītāja Lauma Abramsone 

Izbraukšana (orientējoši) no Cēsīm pl. 9.00, no Valmieras pl. 9.30, no Smiltenes pl. 10.00  
 

Ir pienācis īstais brīdis atvilkt elpu un parūpēties par sevi: atbrīvoties no stresa, uzlabot 

veselību un atjaunot iekšējo līdzsvaru. Piedāvājam doties uz Verskas ūdens atpūtas 

centru, kur baseini un burbuļvannas pildītas ar tīru minerālūdeni. Par tā ārstnieciskajām 

īpašībām runā tālu aiz Igaunijas robežām. 

Baseinu zonas apmeklējuma maksa 9 EUR 
 Turpbraucot mūsu ceļš vīsies cauri Apei, brīnišķīgajai Haanjas dabas parka pilsētiņai Rougei, kā arī jaukajai Veru 
un Verskai. Atpakaļceļā  brauksim cauri Setu zemei,tās centram Obinitsai, iepazīsim Piusas alu teritoriju un skatī-

sim kādreiz varenās Vastseliinas bīskapa pils pilsdrupas 
 

Veru 
Veru ir neliela, klusa, sakopta pilsēta, kuras centrā atrodama un jebkuram 
pieejama skaistā Tamula ezera pludmale un parks, ideāla pieturas vieta 
piknikam vai pastaigai. Mazajās ieliņās atrodamas gan mākslas galerijas, gan 
kafejnīcas un veikali. 
Pusdienu pauze.  Iespēja apmeklēt lielveikalu un atvest kādu gardumu 
mājiniekiem. 

Verskas sanatorijas Ūdens atpūtas centra apmeklējums 
Verska Akvaparka burbuļvannās tek tīrs minerālūdens. Tas pats Verska 
oriģinālais ūdens, ko tauta jau gadu desmitiem ir dzērusi un kurš nāk no 
zemes dzīlēm akā numurs 5, neatkārtojams un veselīgs. 
Verskas atpūtas centrā iespējams izbaudīt: 
• peldbaseinu ar trīs 25 m celiņiem, 
• minerālūdens kontrast- un burbuļvannas ar 26°C un 34°C ūdeni, 
• pretstraumes kanālu, 
• dažādas ūdens masāžas, 
• 90°C un 75°C somu pirti, 
• tvaika pirti, 
• infrasarkano staru pirti, 
• oļu taku, 
• bērnu un zīdaiņu baseinu. 
Līdzi nepieciešams ņemt peldlietas un dvieļus. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Piusas alas 
Alas radušās, cilvēkiem izrokot smiltis stikla ražošanai 1922.–1966. gadā. 
Kopš 1970. gadiem smiltis tiek iegūtas no atklātiem karjeriem. Piusas alas ir 
vislielākā līdz šim zināmā sikspārņu ziemošanas kolonija Austrumeiropā. 
Alu teritorijas apskate no ārpuses! 
 
Atgriešanās pa Vidzemes šoseju 
Smiltenē ap pl. 20.30, Cēsīs ap pl. 21.30, Valmierā pl. 22.00. 

 
 

 

 

 
 

Ceļazīmes cena 27 EUR, bērniem 24 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.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  17.09, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

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

 
 
 

piesakoties līdz  
17.09.2020. 

(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: 
 

• Verskas baseina un pirts  centra 

apmeklējums (3 stundu biļete) – 9 EUR no 

personas. 

 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
 

* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, 

mūs nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 
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