
 

 

 

 

 

 

Atpūta mūsdienīgi vēsturiskajā 
Ziemeļigaunijā. Sīpoli pie Peipusa  

5.–6.09 .2020. 
 Cena 98 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 88 EUR 

Ekskursijas vadītāja Gunta Rozentāle 
Izbraukšana pl. 6.30 no Cēsīm 7.00 no Valmieras, 7.30 no Smiltenes 

 
 

Somu līča smilšainās pludmales. Padomju laika vēstures pieminekļa – Sillamē pilsētas – noslēpumi. 

Narvas pilsētas skaistākās vietas ar vietējo gidu. Ieklausīsimies varenās Narvas Aleksandra luterāņu 

baznīcas akustikā. Sillamē ūdenskritums. Iisaku skatu tornis. 
   

1. diena – 5. septembris, sestdiena  
Brokastu pauzi ieplānosim Valkā. Kulinārijas veikals-bistro „Jumis” katru 
dienu piedāvā aukstos konditorejas izstrādājumus – ļoti garšīgas bulciņas, 
pīrādziņus, kūciņas, cepumus, arī dažādus salātus un gaļas izstrādājumus. 
Iespējams nopirkt tēju, kafiju. 
Peipusa sīpolu iepirkšana. Neviens veikala sīpols nespēj konkurēt ar Peipu-
sa piekrastē audzētajiem. Pēc vēlēšanās žāvētu Peipusa zivju iegāde vakari-
ņām. 
Sarkanās  klintis Peipusa krastā. Šeit Piepusa viļņi spēcīgā vējā skalojas līdz 
pat sarkanrudajām klintīm, radot gleznainu, dabas veidotu mākslas darbu. 
Klintis ir patiesi iespaidīgas – rudais devona smilšakmens atsegums stiepjas 
nepilna kilometra garumā. 
Avinurme izsenis ir attīstījusies kā kokapstrādes centrs, kur ražo ikdienišķas 
lietas visām dzīves vajadzībām, bet īpašu pievilcību tām piedod dažādie 
gleznojumi. Iepatikušās koka lietas būs iespēja arī nopirkt. Pēc klēts 
apskates ieturēsim sātīgas agrās pusdienas. Tajās paredzēts tikpat kā mājās 
gatavots igauņu nacionālo ēdiens – kartupeļi, gaļa, dzēriens, salāti, kafija, 
saldais. 
Vēlams piesakoties paziņot par dalību kopējās pusdienās! 
Neliela autobusa ekskursija pa Sillamē pilsētu, kura padomju laika kartēs 
netika atzīmēta, jo tur bija slēgtā zona. Pilsētā toreiz ražoja kodolraķetēm 
vajadzīgas lietas. Padomju laikos tā bija bagātākā pilsēta visā Igaunijā, kur 
20. gadsimta vidū uzcēla milzīgu kultūras namu un Staļina laika promenādēs 
varenas mājas, lai rūpnīcas strādniekiem būtu dzīves un atpūtas vieta. Pilsē-
tai šarmu dod klints, sadalot to lejas uz augšpilsētā. 1949. gadā būvētā Sil-
lamē kultūras centra ēka ir atzīta par arhitektūras pieminekli. 
Pēc vēlēšanās ir iespēja apmeklēt Sillamē muzeju ar krāšņu minerālu ko-
lekciju. 
Narvas-Jēsū kūrorts atrodas vietā, kur Narvas upe ietek Somu līcī. Pirms 
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Pirmā pasaules kara pilsētā atpūtās un gleznoja slavenie krievu gleznotāji 
Repins un Šiškins. Par skaistāko vietu Igaunijā to uzskatīja kūrviesi no 
Maskavas, Sanktpēterburgas un pat Kaukāza. Mūsdienās pilsētas parkos un 
priežu mežos ir izvietojušās sanatorijas un SPA hoteļi.  
 
Pēcpusdienas atpūta un nakšņošana SPA tipa viesnīcā Narva-Jēsū: 

• tieši viesnīcā atrodas cenā iekļauts neliels ūdens SPA centrs, kur 
atpūsties un uzlādēt baterijas. Centrā ir peldbaseins ar zemūdens 
masāžu, sālsūdens baseins, divas plašas saunas – liela somu pirts un 
tvaika pirts;  

• tiem, kas vēlas baudīt plašākus ūdens centra atpūtas priekus, ir 
iespēja doties uz netālu (600 m) esošo moderno Noorus SPA 
viesnīcas ūdens SPA centru. Papildmaksa – 5 EUR. 

3,5 stundas jums būs iespējams baudīt 
 8 dažādas saunas, 
 25 metru peldbaseinu, 
 āra baseinu, 
 bērnu baseinu, džakuzi, 
 baseinu ar atrakcijām, 
 virpuļvannas, 
 bāra piedāvājumu. 
Vakarā var baudīt pastaigas saulrietā pa Somu līča pludmali, doties uz 
kādu restorānu. 
Par papildu maksu iespējams pieteikt vakariņas (18 EUR) viesnīcā  

 
 

2. diena – 6. septembris, svētdiena  
 

Brokastis viesnīcā. 

Narvas cietoksnis - dāņi saka celt 13. gadsimta beigās. Cietoksnis aizņem 
3,2 ha. Muzeja ekspozīcijas stāsta gan par vēsturi, gan mākslu. Mūsdienu 
amatnieki cietokšņa pagalmā rada vēsturiski autentiskus darbus. No torņa 
paveras skats uz Krievijas Ivanogradas cietoksni.  
Narvas pilsētas apskate kopā ar vietējo gidu (ar autobusu un mazliet 
kājām). 
Narvas pilsētai neatkārtojamību piedod tas, ka tā atrodas uz austrumu un 
rietumu robežas. Narva ir lielākā pilsēta Eiropas Savienības ziemeļos. Pilsētu 
postījušas daudzu karu vētras, bet tā vienmēr kā fēnikss pacēlusies no 
pelniem. Tās senatnei pāri klājas mūsdienu arhitektūra. Pilsētas ekskursiju 
sāksim no 17. gadsimtā būvētā rātsnama.  
Paiesimies pa promenādes taku Narvas krastā, lai priecātos par bastioniem 
un cietoksni no upes puses, atrastos cieši klāt trīskārtīgai barjerai, kur 
beidzas Eiropas Savienība. 
Narvas Aleksandra baznīcu 1881.–1884. gadā uzbūvēja Krēnholmas 
manufaktūras luterticīgajiem strādniekiem. Baznīcas zālē apskatīsim 
instalāciju "Debesis virs Narvas". Tā tiek attēlota tieši uz baznīcas velvēm, 
un to var vērot no speciāli pielāgotiem krēsliem. Baznīcā izveidotā gaismas 
instalācija ir lielākais pastāvīgais projekcijas laukums visā Austrumeiropā, 
kopumā 520 kvadrātmetri. Uzbraukuši ar liftu baznīcas tornī, 
paraudzīsimies uz pilsētu no putna lidojuma. 
 

Pusdienu pauze lielveikala bistro Narvā. 

Langevojas ūdenskritums. Igauniju var saukt par ūdenskritumu zemi. 

Sillamē pilsētas nomalē paslēpies apmēram 4 m augsts ūdenskritums. Aiz tā 



atrodas 10 m plats kanjons, pa kuru ūdens aizplūst uz Setkes (Sõtke) upi. 

Atpakaļceļā pietura pie lielākā Tartu lielveikala. 
Atgriešanās Smiltenē 22.00, Valmierā 22.30, Cēsīs 23.00. 

Ceļazīmes cena 98 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 88 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 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. 

 

Brauciens plānots 20 personu grupā. 

 

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: 
Atsakoties no ceļojuma 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  
Atsakoties no ceļojuma vēlāk kā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 15 eiro. 
Atsakoties pirms 21.08, tiek ieturēti 25 eiro. 
Atsakoties pēc 21.08, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

•  Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

piesakoties līdz  
21.08.2020 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

• SPA zonas apmeklējums Norus SPA Inn 
baseinu zonā, 

• Brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• pusdienas Kolkjas zivju restorānā maksa tiks 

precizēta! 

• Sillamē pilsētas muzeja apskate – 3 EUR, 

• Ekskursija Narvā kopā ar vietējo gidu ~ 3 EUR, 

• lāzerinstalācijas baznīcā – 5 EUR, 

• vakariņas viesnīcā – 18 EUR. 

•  Noorus SPA kompleksa apmeklējums - 5 EUR 

• Narvas cietoksnis – 8 EUR pieaugušajiem, 4 

EUR skolēniem 

* 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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