
 

 

 

 

 

 

Kurzemes brīnumi 
Ceturtdiena, 29.jūlijs, 2021 

  Cena 35 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 30 EUR 
Grupas vadītājs: Līga Pommere 

Izbraukšana pl. 6.00 no Smiltenes, pl. 6.30 no Valmieras, pl. 7.00 no Cēsīm. 
  

Vidusjūras gabaliņš Kurzemes mežos un brauciens ar plostu Usmas 
ezerā. Arī citi brīnumi Kurzemē.   

Kandava 
Ieskatīsimies burvīgajā Kurzemes pilsētiņā Kandavā. Neliela ekskursija gan 
ar autobusu, gan kājām. Kandava kļūst arvien skaistāka un šarmantāka. Kā 
labs vīns, kura vērtība ar gadiem aug. Sajutīsim Kandavu nelielā apskates 
ekskursijā. 

Lāčkroga ezers  
Kurzemē, 1 km no Rendas, bijušā kaļķu karjera vietā izveidojies ezers ar 

kristāldzidru ūdeni, kas nāk no pazemes avotiem. Ezers nosaukumu ieguvis 

no netālu esošajām pamestajām “Lāčkroga” mājām. Iespējams, ezers ir 

vistīrākais Baltijā, jo no tā var dzert ūdeni tāpat kā no Kanādas kalnu 

ezeriem. Ezers tirkīzzilo krāsu ieguvis, pateicoties kaļķim un pazemes 

avotiem. 

Lielrendas muižas ansamblis 
Tikai garāmejot ielūkosimies, kāds tad ir bijis Lielrendas muižas ansamblis, 
kur joprojām saglabājušās terases un kāpnes un kur iespējams hercogistes 
laikā bijusi vīnaudzētava. Tepat 17.gs bijusi arī hercoga medību pils. 

Īvandes ūdenskritums un Valdātu rumba 
Dosimies uz Īvandes ūdenskritumiem – trīs kritumu kaskādi, kas pašlaik 
izskatās kā pasakā, jo visapkārt zaļo liepas. 

Pusdienu pauze pie Abavas 
Iespēja rezervēt pusdienas un baudīt tās kopīgi gleznainā vietā pie Abavas.  
Cena 5 EUR 

Brauciens ar plostu Usmas ezerā 
Dosimies aizraujošā izbraucienā ar “plostulaivu” Usmas ezera plašumos. 

Klausīsimies stāstos par Usmas senatnīgumu, grāfu Moricu un ezera pērli – 

Moricsalu. Brauciena maršruts ir līdz Moricsalai un atpakaļ. Ilgst apmēram 1 

stundu. 

Usmas luterāņu baznīca 
Usmas Kristus stūrakmens baznīca. 

Skaista, vienkārša un gleznaina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27775764 

27661174 

anete.kalnina@balt-go.lv 



Ūdru kalna skatu tornis 
Vēlreiz paraugāmies uz vietām, kur tikko plostojām. Dabas baudītāji var 

uzkāpt 26 metrus augstajā Ūdru kalna skatu tornī, no kura paveras 

pasakaina ainava un skats uz 15 km garo Usmas ezeru. Redzamas ezera 

salas un plašs ainavisks skats.  Skatu tornis izvietojies uz 58 m augsta 

paugura – Ūdru kalna. 

 
 

 
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, 

 
 

 

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  15.07, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

 

 

 

 

  

piesakoties līdz  
15.07.2021. 

(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: 

• Kandavas ekskursija ar vietējo gidu 2 EUR 

• Pusdienas 5 EUR 

• Usmas baznīca – ziedojumi 

• Brauciens ar plostu ~10 EUR 

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 pirms brauciena. 
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