
 

 

 

 

 

 
No Zilākalna līdz Rūjienas pusei. 

Arī Ķoņi un Naukšēni. 
29.09.2021. 

 Cena 28 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 23 EUR 
Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 

Izbraukšanas laiki – 7.30 no Valkas, 7.50 no Sedas, 8.10 no Strenčiem,  
 8.30 no Valmieras, 8.50 no Cēsīm (4 vietas). 

   

Zilaiskalns 
 

Zilaiskalns ir spēcīga svētvieta, kur krustojas četras uguns āderes, āderu 
krustpunktam apkārt cilvēku izveidoti 14 enerģijas un viens uguns aplis. 
Zilākalna virsotnē iezīmēts šīs spēka vietas centrs, kur ir vislielākā enerģijas 
plūsma. Spēka vietās cilvēki uzņem pozitīvu enerģiju, raisās jaunas domas, 
rodas iedvesma. 

Rūjiena  
 

Rūjienu izstaigāsim kopā ar lustīgo vietējo gidi Līgu. Apskatīsim pilsētas 
skaistākās vietas, klausīsimies interesantus stāstus un varbūt pat kopīgi 
kādu dziesmu uzdziedāsim. Rūjienā netrūkst skatāmā! Viesosimies arī 
Rūjienas izstāžu namā un Rūjienas baznīcā. 

Rūjienas saldējums 
Rūjienas saldējums ir pārbaudīta vērtība, kas, neraugoties uz 
vairākkārtējām pārmaiņām uzņēmumā, ir spējis saglabāt nemainīgu 
kvalitāti un joprojām tiek gatavots no īsta piena un krējuma. Ir saglabātas 
gadu gaitā iedibinātās tradīcijas augstvērtīgas produkcijas ražošanā, ar ko 
rūjienieši var lepoties. 

Pusdienu pauze 
Pusdienu piedāvājums tiks precizēts.  

Ķoņu dzirnavas 
Ķoņu dzirnavas atrodas pie Rūjas upes, 7 km no Rūjienas un 7 km no 
Latvijas–Igaunijas robežas. Ķoņu dzirnavās darbojas kāršamās un vērpjamās 
iekārtas, dzirnas graudu malšanai, hidroturbīnas ražo elektroenerģiju. 

Naukšēnu vīni 
Sārtākiem vaigiem noteikti jānodegustē Naukšēnu vīni.  
Ekskursija pa ražotni, iepazīšanās ar ražošanas procesu un triju vīnu 
degustācija. 
Atgriešanās Valmierā ap pl. 19, Valkā ap 20.  

 
 

 
 

 
 
 
 

27775764  

balt-go@balt-go.lv 
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Ceļazīmes cena 28 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 23 EUR. 
Papildu vieta autobusā10 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.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 21.09., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda 
 

piesakoties līdz  
21.09.2021. 

10 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 

Ceļojuma cenā nav iekļautas ieejas maksas. 

• Rūjienas gids – 1 EUR 

• Rūjienas saldējums – 5 EUR 

• Pusdienas ~ 5 EUR 

• Ķoņu dzirnavas – 2,5 EUR 

• Naukšņu vīna degustācija – 5 EUR 
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