
 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinas vecpilsēta, Lāhemā parks un 
Jegalas ūdenskritums rudens krāsās! 

9.–10.oktobris, 2021. 
 Cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 

Grupas vadītāja – Līga Pommere 
Izbraukšana plkst. 5.00 no Cēsīm, 5.40 no Valmieras, 6.20 no Smiltenes 

 

Šajā ceļojumā būs iespēja iepazīties ar Igaunijas vēsturi un priecāties par Lahemā nacionālā 
parka savdabīgajām ainavām. Dosimies uz Palmses muižu, kas ir viens no skaistākajiem un 
greznākajiem Igaunijas muižu kompleksiem. Izbaudīsim Jegalas ūdenskritumu zelta rudens 
krāsās. Aizraujoša ekskursija pa Tallinas vecpilsētu un pazemes bastionu ejām. Pasakainā 
Kadriorgas pils. Tas viss vienā zelta rudens nogalē!   

1. diena – 9. oktobris, sestdiena 
➢ Sveicieni Igaunijai.  

➢ Lahemā parks. Vecākais un lielākais Igaunijas nacionālais parks 
Lahemā dibināts 1971. gadā, tā platība ir 72 500 ha, no kuriem viena 
trešdaļa ir jūra. Tulkojumā no igauņu valodas Lahemaa nozīmē "līču 
zeme". Daudzās salas ar ledus laikmeta akmeņiem rada brīnišķīgas 
jūras ainavas. 

➢ Izstaigāsim Kesmu "Kapteiņu ciemu". Vietējie iedzīvotāji tic, ka 
Kesmu jūras slava sākās sensenos laikos, kad jūrā vētras laikā netālu 
avarēja kuģis un apkalpe aizgāja bojā. Brīnumainā kārtā izdzīvojis 
tikai kapteinis, kuram izdevās nokļūt krastā. Pateicībā Dievam par 
izglābšanos jūras braucējs krastā uzcēla kapelu, kas saglabājusies 
līdz mūsdienām. 

➢ Palmses muiža. Lahemā nacionālajā parkā izvietotā Palmses muiža-

brīvdabas muzejs ir pirmais pilnībā atjaunotais muižas komplekss ar 

parkiem, dārziem un vēsturiskām ēkām. 

➢ Pusdienas Palmses krodziņā. 

➢ Jegalas ūdenskritums. Viens no izcilākajiem Igaunijas dabas 
pieminekļiem. Vairāku tūkstošu gadu laikā ūdenskritums ir radījis 
aptuveni 300 m garu un 12–14 m dziļu kanjonu. Ļoti iespaidīgs tas ir 
pavasara un rudens plūdos, bet vasarās tas var kļūt teju uz pusi 
šaurāks. Savukārt ziemā tas veido fantastiskus leduskritumus. 

➢ Iekārtošanās viesnīcā netālu no Tallinas vecpilsētas. (Tallink 

Express Hotel) 

➢ Brīvais laiks izbaudīt vecpilsētas vakara gaisotni un ieturēt gardu 

maltīti kādā no pilsētas krodziņiem. 
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2. diena – 10. oktobris, svētdiena 
Brokastis naktsmītnē.  

➢ Pēc brokastīm kopā ar vietējo gidu dosimies pilsētas apskates 
ekskursijā, kurā uzzināsim daudz ko jaunu un interesantu. Dzirdēsim 
skaistas un aizraujošas leģendu, kā arī apskatīsim pilsētas 
nozīmīgākās vietas. 

➢ Tallinas pazemes bastionu ejas. Tallinas nocietinājuma uzbēruma 
noslēpumainās ejas izbūvētas kopā ar bastioniem 17.–18. gadsimtā. 
Ejas bija vajadzīgas, lai slēptu no ienaidnieka acīm kareivju, 
munīcijas un cita aprīkojuma pārvietošanu. Mūsdienās ejas 
iekārtotas ar modernām instalācijām, kas sniedz ieskatu vietas 
vēsturē. Dosimies Tallinas pazemes ejās vietējā gida pavadībā. 

➢ Pusdienas. 
➢ Kadriorgas pils. Tā celta cara Pētera I laikā 18. gadsimta sākumā, 

veltot to šī cara sievai Katrīnai I. Pils tika nosaukta par 
Jekaterinentāli, bet igauņi to iedēvēja par Kadriorgu, kas igauniski 
nozīmē Katrīnas ieleja. Mūsdienās skaistajā baroka celtnē izvietojies 
Kadriorgas mākslas muzejs, kurā aplūkojami apmēram 9000 ārzemju 
mākslas darbi. Galveno kolekcijas daļu veido Rietumeiropas un 
Krievijas gleznas, grafikas, skulptūras, vēsturiskās mēbeles, stikla un 
porcelāna struktūras. 

➢ Kadriorgas parks. Vietējie Tallinu sauc par zaļo pilsētu, un tam ir 
iemesls. Parks sevī slēpj ne vienu vien pārsteigumu... Igaunijas 
lielāko pils un parku kompleksu 1718. gadā caram Pēterim I 
izveidoja itāļu arhitekts Nikola Mičeti. Līdz matemātiskai precizitātei 
projektētais pils parks ir lieliska pastaigu vieta. Parka stūrī 
mūsdienās izveidots arī japāņu dārzs. 

 
Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju. 
Atgriešanās Cēsīs tiks precizēti! 
 
 
 

Ceļazīmes cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR. 

Papildu vieta autobusā 20 EUR. Piemaksa par divvietīgu numuru viesnīcā 20 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.  
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• transporta pakalpojumi komfortablā 
autobusā ceļojuma laikā; 

• naktsmītne; 

• brokastis; 

• Balt-Go grupas vadītāja-gida pakalpojumi 
latviešu valodā. 
 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts*: 

• Palmses muiža – 7 EUR; 

• Pusdienas Palmsē – maksa tiks precizēta; 

• Kadriorgas pils – 8 EUR (pils parks – bez maksas); 

• bastioni ar vietēji gidu (krievu valodā) – 9 EUR 
pieaugušajiem, 7 EUR senioriem; 

• Tallinas pilsētas gids ~ 3 EUR (maksa atkarīga no 
grupas lielupa) 

• personīgie izdevumi. 
 

• 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. 

 



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, anete.kalnina@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 nekā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 10 eiro. 

Atsakoties pēc 24.09., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 

Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā 

 

piesakoties līdz  
24.09.2021. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

mailto:anete.kalnina@balt-go.lv

