
 

 

 

 

 

 

Silta atpūta Verskā (Värska) 
6.–7.11.2021. 

Cena 89 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 79 EUR 
Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 

Izbraukšana 7.30 Smiltene, 8.00 Rauna,  8.20 Priekuļi, 8.30 Cēsis, 9.10 Valmiera, 9.50 Valka 

 

 Akvaparka prieki īstā minerālūdenī. Dažādu veidu džakuzi, straumes, pirtis. Un tas viss Igaunijā- Krievijas 
pierobežā. Arī Pelva un Veru pilsētas, Cantervillas pils un Obinitsas setu sēta. Cenā iekļautas zviedru galda 

vakariņas. 
 
 

 

1. diena – 6. novembris, sestdiena  
➢ Cantervillas pils (Pikajerves muiža), kas pazīstama arī ar Cantervillas 

pils nosaukumu, iespējams, ir viena no mājīgākajām Igaunijas 
muižām. Tās galvenā ēka (celta 1908. gadā) ar krāsainajām, no 
laukakmeņiem būvētajām palīgēkām atrodas skaistā, kalnainā 
apvidū, uz ezera krastā esoša pakalna. Muižas galvenās ēkas gaiteņu 
sienas grezno ainavas un portreti, telpās izvietotas antīkas mēbeles, 
bet lustru gaisma piešķir visam svinīgu un romantisku noskaņojumu. 

➢ Ieskats Pelvas pilsētiņā. Lielveikala pauze – iespēja ieturēt 
pusdienas. 

➢ Verskas akvaparka burbuļvannās tek tīrs minerālūdens. Tas pats 
oriģinālais ūdens “Värska”, ko tauta jau gadu desmitiem ir dzērusi, 
un kas nāk no zemes dzīlēm akā numurs 5, neatkārtojams un 
veselīgs.  

Verskas akvaparkā iespējams izbaudīt:  
• peldbaseinu ar trīs celiņiem; 
• minerālūdens kontrasta-burbuļvannas ar 17°C un 34°C ūdeni;  
• pretstraumes kanālu;  
• dažādas ūdens masāžas; 
• 90°C un 75°C somu pirtis;  
• tvaika pirti;  
• infrasarkano staru pirti;  
• oļu taku;  
• bērnu un zīdaiņu baseinu. 

CENĀ IEKĻAUTAS ZVIEDRU GALDA VAKARIŅAS! 
 

2. diena – 7. novembris, svētdiena  
 

Bufetes tipa brokastis viesnīcā. 

Laiks rīta peldei un pastaigām apkārtnes priežu mežā gar ezera krastu… 

Vēlā izbraukšana no viesnīcas. (pl. 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



➢ Obinitsas Setu muzejsētā tiek piedāvāta iespēja gūt priekšstatu par 
Setu novada vēsturi un kultūru, iepazīstot Obinitsas apkaimes setu 
ģimenes dzīvi, ieražas un paradumus. Mājīgās muzejistabas 
iekārtojums veidots no apkaimes ciemos iegūtajiem priekšmetiem, 
īpaši cieņā ir setu sievu rokdarbi. 

➢ Setu Dziesmumātes piemineklis. 
➢ Gleznais skats uz Obinitsas ezeru. 
➢ Veru pilsētiņas neliela apskate. Pārsteiguma mirklis tiem, kas kādu 

laiku Veru nav bijuši. Pusdienu pauze Llielveikala kafejnīcā. 

 

 

Atgriešanās Valkā ap pl.16.30, Valmierā ap pl.17.15.  
Cēsīs ap pl.17.45, Raunā ap.pl.18.15, Smiltenē ap pl.18.45 

Ceļazīmes cena 89 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 79 EUR 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 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) 

 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas līdzekli.  

➢ Informējam, ka gadījumā, ja atkal pastiprināsies Covid-19 izplatība un plānotais ceļojums no “SIA Balt-Go” 
neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs 
notikt, vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojā Cēsīs 
 

 

 
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 14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda.  
Atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 15 eiro. 
Atsakoties pirms 23.10., tiek ieturēti 25 eiro.  
Atsakoties pēc 23.10., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

piesakoties līdz 
23.10.2021. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi, 

• SPA zonas apmeklējums līdz 22.00, 

• Brokastis, 

• Vakariņas. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts*: 
 

• Setu muzejs ~ 2 EUR 

• Cantervillas pils – 3 EUR, 

• personīgie izdevumi. 

 

* 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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