
 

 

 

 

 

 
Sāremā un Muhu salās, sagaidot otro 

adventi 
4.–5.12.2021. 

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

(Ceļotājam jābūt vienam no trim sertifikātiem – par vakcināciju, negatīvu Covid-19 testu vai arī infekcijas 
pārslimošanu) 

Jūra, bākas, kadiķu audzes, dolomīti,  stāvkrasti... Baudām salu burvību 
un pirmatnīgumu. Sāremā salā mūs gaidīs neaizmirstamas brīvdienas 
viesnīcā "Grand Rose SPA Hotel", Sāremā lielākajā kūrortā Kuresārē. 

 
Izbraukšanas laiki – no Smiltenes pl. 6.20, Cēsīm pl. 7.20, Valmieras pl. 8.00, Mazsalaca 8.35 

 
 

 

1. diena – 4. decembris, sestdiena 
 

Brauciens ar prāmi (25 min.) no Virtsu uz Kuivistu. Uz prāmja iespēja 
pabrokastot kafejnīcā vai mieloties ar līdzpaņemtiem gardumiem. 

➢ Muhu sala.  
➢ Apskatīsim savdabīgās kadiķu pļavas – alvārus. 
➢ Kāli meteorīta krāteris. Igaunijas unikālākais ģeoloģiskais objekts. 

Krāterī ir dabiski izveidojusies ūdenskrātuve, kas pazīstama arī kā 
Kāli ezers. Tā diametrs svārstās no 30 līdz 60 metriem un dziļums – 
no 1 līdz 6 metriem. 

➢ Nakšņošana Kuresārē. Baudīsim atpūtu Sāremā, viesnīcā "Grand 
Rose SPA Hotel"! 
Pēc īpaša projekta uzceltajā viesnīcā ir apvienots mūsdienīgs un 
senatnīgs stils. Ēku caurvijošais simbols ir roze, kas ir mīlestības, 
jaunības, veselības un veiksmes simbols. 
Neierobežots laiks SPA un pirts kompleksā. 
Austrumu stilā izveidotajā pirts kompleksā Jūs atradīsiet 7 modernas 
saunas, tai skaitā – Sāremā kadiķu, bērzu, aromātisko un sāls saunu. 
Pēc pirts maratona varēsiet veldzēties aukstā ūdens kubulā. Karstajā 
(+40°С) japāņu vannā varēsiet gan atpūsties, gan, pēc vēlēšanās, 
baudīt kādu atspirdzinošu dzērienu no SPA bāra. Siltajā baseinā ir 
zemūdens masāžas strūklas, tāpat šeit Jūs atradīsiet 
kontrastvanniņas kājām un džakuzi.  
  
Viesnīca atrodas pašā pilsētas centrā. Pēc vēlēšanās vakarā iespēja 
doties pastaigā pa Kuresāri. 
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2. diena – 5. decembris, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  
➢ Serves rags un bāka. Bāka atrodas Sāremā salas Serves raga dienvidu 

galā, un šī garā smilšu strēle, kas ietiecas tālu jūrā, šķiet kā pasaules 
gals, tālāk par kuru ir tikai ūdeņu plašums. Šī bāka ir viena no 
svarīgākajām Igaunijas rietumu piekrastē, un tā palīdz kuģotājiem 
orientēties sēkļu ietvertajā Irbes šaurumā 

➢ Kuresāres ordeņa pils. Kuresāres bīskapa cietokšņa ēka ir vienīgā 
viduslaiku cietokšņa ēka, kas Baltijas valstīs ir saglabājusies bez 
nozīmīgas pārbūves. Cietokšņa apmeklējums sniedz plašas 
vēsturiskas zināšanas, piedāvā tiešu kontaktu ar pagātni un 
viduslaiku atmosfēru (apmeklējums pēc izvēles). 

➢ Pusdienas Kuresārē. 
➢ Atgriešanās ar prāmi sauszemē. 

Ieskats Pērnavas lielveikalā un ceļš mājup. 
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 
 

Ceļazīmes cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 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, anete.kalnina@balt-go.lv, 
 

piesakoties līdz  
12.11.2021. 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 

• nakšņošana SPA tipa viesnīcā; 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Kuresāres ordeņa pils ~ 8 EUR 

pieaugušajiem, 6 EUR senioriem un 

skolēniem  

• Pramis ~ 6 EUR turp/ atpakaļ 
* 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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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: 
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 12.11, tiek ieturēti 25 eiro. 
Atsakoties pēc 12.11, tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 
 
 

 

25 EUR atlikusī summa 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

