
 

 

 

 

 

 
Relaksējoša SPA atpūta valsts svētku 

brīvdienās.  
Ūdensprieki “FRA MARE THALASSO SPA” 

19.–20.11.2021. 
 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). 

Aicinām drēgnās rudens svētku brīvdienas pavadīt, baudot SPA atpūtu 
Hāpsalu kūrortā. „Fra Mare Thalasso Spa” atrodas nelielajā un 

gleznainajā pilsētiņā Hāpsalu, pāris soļu no pludmales, krāšņajā 
Paralepas priežu mežā. 

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

 

 

1. diena – 19. novembris, piektdiena 
 

Brokastu pauze kafejnīcā „Liepkalni” pie Pērnavas. Iespēja nopirkt šo to 
gardu kafejnīcā vai mieloties ar līdzpaņemtiem gardumiem. 
 

➢ Sidra rūpnīcas “Jaanihanso” apmeklējums. 
Sidra rūpnīca "Jaanihanso" ražo sidru no Igaunijas āboliem. Sula tiek 
spiesta uz vietas vēlā rudenī no tieši tajā laikā gatavību sasniegušajiem 
vietējiem āboliem. Rūpnīcā "Jaanihanso" sidrs netiek ne vārīts, ne 
filtrēts, ne arī gāzēts. Sidrs nogatavojas un noskaidrojas pudelēs ar tādu 
pašu metodi kā labākais šampanietis. 
Dosimies izzinošā ekskursijā un degustēsim 5 veidu sidrus. 

➢ Lihulas pilsdrupas.  
1211. gadā ar Rīgas virsbīskapa Alberta lēmumu Lihula tika noteikta par 
Igaunijas bīskapijas centru. Līdzšinējie izrakumi liecina, ka Lihulas bīskapa 
pils ir viena no unikālākajām 13. gs. aizsardzības būvēm Baltijā. Tās 
centrā bijusi augstu izvietota galvenā pils.  
Nakšņošana Hāpsalā. Baudīsim atpūtu Hāpsalas viesīcā “Fra Mare 
Thalasso SPA" 
Viesnīca atrodas priežu meža ielokā, pavisam nelielas pastaigas attālumā 
no jūras.  
„Thalasso Day SPA“ centrs ir vieta, kur izbaudīt atvaļinājumu, relaksēties 
un pavadīt laiku. Tajā jūs varat izmēģināt visus piedāvātos pirts un ūdens 
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centra priekus. Tā kā klimatisko laika apstākļu dēļ nav iespējams 
peldēties un baudīt saules gaismu visu cauru gadu, šos trūkumus novērš 
„Thalasso Day SPA“ apsildāmais āra baseins, jaunais, lielais baseins ar 
jūras ūdeni un helioterapijas telpa ar stikla sienām.  
„Thalasso Day SPA“ paredzēts trīs stundu apmeklējums. 
 
Viesiem ir iespēja doties uz viesnīcas restorānu un ieturēt gardu maltīti 
ar skatu uz jūru (vakariņu laiks no plkst. 17 līdz 20). 
Papildu maksa 15 EUR, vakariņu rezervācija un maksājums jāveic pirms 
ceļojuma. 
 
 

2. diena – 20. novembris, sestdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  
Rīta pelde. 
Pastaiga pa Hāpsalas promenādi. Uzzināsim daudz jauna par tās vēsturi 
un galvenajiem Hāpsalas apskates objektiem, kūrzāli, saules pulksteni un 
Čaikovska soliņu, Hāpsalas Doma baznīcu. 
K. R. Jakobsona lauku mājas-muzejs Kurgjā. 
Dosimies uz Igaunijā pazīstamāko lauku sētas muzeju. Pie sētas pieder 
arī dzirnavas labības malšanai un zāģētava ar lepnu uzpludinātu dīķi, ko 
1879. gadā izveidoja igauņiem labi pazīstamais literāts, dienas laikraksta 
redaktors un tautas izglītotājs K. R. Jakobsons.  
Līdz šodienai šajās mājās nodarbojas ar lopkopību, tur var apskatīt 
liellopus, aitas un zirgus, tāpat tādas senas restaurētas lauku māju ēkas 
kā lopu kūti, klēti un riju. 
Pirms došanās mājup ieturēsim gadu maltīti, ko sagādājuši laku sētas 
saimnieki! 
 
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. 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 

• nakšņošana SPA tipa viesnīcā; 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Sidra rūpnīcas “Jaanihanso” 

apmeklējums un degustācija – 10 EUR, 

•  K. R. Jakobsona lauku mājas ~7 EUR, 

• pusdienas lauku mājās – 6,5 EUR. 
* 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. 

 



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: https://balt-go.lv/par-

mums/klienta-ligums/. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 
 
 

Atsakoties no ceļojuma 
-  14 dienu laikā pēc pieteikšanās, tiek atgriezta visa iemaksātā nauda;  
-  vēlāk nekā 14 dienas pēc pieteikšanās, tiek ieturēti 15 eiro; 
- 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. 
 
 
 

piesakoties līdz  
12.11.2021. 

 

25 EUR atlikusī summa 
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