
 

 

 

 

 

 

Pērnavas kūrorta vasaras 
valdzinājums un labsajūta 

„Viiking SPA Hotel” 
27.–28.07.2021. 

 Cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 
Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 

Izbraukšanas laiki – no Smiltenes pl. 7.50, Valmieras pl. 8.25, Cēsīm pl. 9.00 
 

 

Vasaras vidū dodamies uz Igaunijas vasaras galvaspilsētu! Divas dienas, kas veltītas nesteidzīgai atpūtai un 
sevis lutināšanai. Brauc pats un uzdāvini šo ekskursiju draugam. Būs gan jūra, gan ziedi un daiļdārzs, gan 
kāda no Igaunijas muižām. 
   

1. diena – 27. jūlijs, otrdiena 
 

➢ Rīgas–Tallinas senā šoseja pa jūras krastu. Pabraucot nost no šobrīd 
zināmās Tallinas šosejas, nonākam klusā un mierīgā piekrastes celiņā, kas 
kādreiz bija galvenais ceļš uz Tallinu no Latvijas Vidzemes daļas. Te ir gan 
aizsargājamas teritorijas, gan putnu vērotāju paradīze. Iespēja mierīgai 
pastaigai vai peldei nu jau Igaunijas piekrastē. 

➢ Paskatīsim, kas ir treju vīru ciems.  
➢ Uzzināsim, kāds sakars kosmonautiem ar šo kluso piekrasti. 
➢ Kabli ornitologu centrs. 
➢ Apskatīsim dabas centra meža māju.  
➢ Piekrastes meža skatu tornis augstākajā kāpā. 
➢ Kafijas pauze Liepkalnu kafejnīcā igauņu zemē. 
➢ Ekskursija pa Pērnavu, iepazīstoties ar Igaunijas vasaras galvaspilsētu. 

Īpašu uzmanību šoreiz pievērsīsim Pērnavas slavenākā arhitekta Oleva 

Sīnmā (Olev Siinmaa) darbiem, kas joprojām skaisti redzami Pērnavas 

pilsētvidē. 

2020. gadā Pērnava tika atzīta par Baltijas jūras valstu ilgtspējīgāko 
galamērķi. Pilsēta no citām atšķiras ar jūru un upēm, pludmalēm un 
promenādēm, daudziem parkiem, alejām un mežiņiem. Ainavas bioloģiskā 
daudzveidība un atpūtas vērtība Pērnavas pilsētu izveidojusi par kūrortu ar 
180 gadu vēsturi, tādēļ dabisko priekšrocību saglabāšana un novērtēšana ir 
būtisks mērķis, attīstot pilsētu.  
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➢ Iekārtošanās viesnīcā Viiking Spa no pl. 15. 
Ūdens centrā līdz pl. 21.45 pieejams 
- liels baseins (250 m²) ar dažādām relaksējošām aktivitātēm,  
- upe ar straumi, 
- tvaika-sāls sauna 45–50° C, 
- aroma-tvaika pirts 45° C, 
- karstā-sausā somu sauna 95° C, 
- mitrā somu sauna 70° C, 
- japāņu baseins, 
- liels džakuzi, 
- bāra zona, 
- atpūtas zona ar uzkarsētiem atpūtas krēsliem līdz 36° C, 
- uz jumta - sauna vikingu stilā. 
Sīkāka informācija par viesnīcas ūdens centra piedāvājumu 
www.viiking.ee/en/parnu-spa-viiking-saaga/. 

➢ Brīvais laiks Pērnavas pilsētas apskatei vai kāda krodziņa apmeklējumam. 
 
 

2. diena – 28. jūlijs, trešdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  
Rīta pelde. Izrakstīšanās no viesnīcas pl. 12. 

➢ Testamā (Tõstamaa) muiža Igaunijā. 

➢ Lielveikala pauze, lai iepirktu ciemkukuļus mājiniekiem. Labos laika 

apstākļos arī jūras pauze ar peldēšanos vēl Igaunijas ūdeņos. 

➢ Igauņu daiļdārzs. Ielūkosimies Maies dārzā – smalkā angļu stilā iekārtotā 

dārzā ar izcilām augu kolekcijām. Par to visu spriedīsim katrs pats. Iespēja 

arī iegādāties stādus. 

➢ Alternatīvais variants – visu pēcpusdienu vēl brīvais laiks Pērnavā jūras 

krastā, vai vecpilsētā. 

 

Atgriešanās Valmierā ap 20, Cēsīs ap 20.30! 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ceļazīmes cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 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.  

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 

• nakšņošana SPA tipa viesnīcā; 

• brokastis. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Testamā muiža Igaunijā gida pavadībā – 

5 EUR, 

• Igauņu daiļdārza apmeklējums – 3,5 EUR. 

 
* 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. 



 

“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” birojā Cēsīs, iepriekš rezervējot tikšanās laiku. 
 

 
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 
– pirms 21.07., tiek ieturēti 25 eiro; 
– atsakoties pēc 21.07., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 

piesakoties līdz  
21.07.2021. 

 

25 EUR atlikusī summa 
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