
 

 

 

 

 

 
Grezna atpūta Rakveres Aqva SPA 

26.–27.03.2022. 
 Cena 100 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 90 EUR 

Ekskursijas vadītājs tiks precizēts 
(Ceļotājam jābūt vienam no sertifikātiem – par vakcināciju vai arī infekcijas pārslimošanu). 

Pa Baltijas vienotības ceļa pēdām Rūjienas pusē. Iepazīsim neparasto 
Kiltsi muižu. Izbaudīsim Aqva Hotel & Spa Rakvere daudzpusīgo 

piedāvājumu. 
Izbraukšanas laiki – no Smiltenes pl. 7.40, Cēsīm 8.20, Valmieras 9.00 

 

 

1. diena – 26. marts, sestdiena 
 

“Baltijas ceļa” piemiņas zīme 
2009. gada pavasarī Ķoņu pagasta pašvaldība, kuras teritorija robežojas 
ar Igauniju, lūdza Rūjienas metālmākslinieku Andri Dukuru izveidot 
“Baltijas ceļa” divdesmitgadei veltītu piemiņas zīmi. Andris ar palīgiem 
izveidoja 9 m garu un 2,5 m augstu skulptūru ar cilvēku siluetiem. Tapa 
īpatnēja metāla skulptūra – ažūra sēta, kur tukšajās cilvēku siluetu vietās 
var nostāties un sadoties rokās. Skulptūras ideja ļauj paplašināt laika 
dimensiju un ne tikai atcerēties 1989. gada dzīvo cilvēku ķēdi, bet arī dod 
iespēju jebkurā brīdī kopā ar skulptūru kļūt par “Baltijas ceļa” sastāvdaļu. 
Kiltsi muiža. 
Kiltsi muiža ir īsts Igaunijas dārgums, ko neparastu dara ne tikai bagātā 
vēsture, bet arī interesantais arhitektoniskais risinājums. No 1920. gada 
ēkā bijusi pamatskola, uzturot dzīvību šajā vietā. 1990. gadā tika uzsākta 
ēkas restaurācija, kura ilga līdz pat 2010. gadam. 
Iekārtojamies Aqva SPA viesnīcā. 
Pēc vēlēšanās – vakariņas viesnīcas restorānā. 
Pirts un ūdens atpūtas centra izmantošana līdz pulksten 22 vakarā: 

• somu pirts un tvaika/turku pirts, 

• infrasarkano staru pirts, sāls pirts, 

• sanārijs (tvaika un slapjās pirts kombinācija),  

• bērnu baseins,  

• peldbaseins,  

• dažādas ūdens atrakcijas – baseins ar straumēm un milzīgo 
bumbu, šļūcamās caurules, masāžas zona, 

• āra baseins. 
 
 
Viesiem ir iespēja doties uz viesnīcas restorānu un ieturēt gardu 
maltīti. 
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2. diena – 27. marts, svētdiena 
 

Karaliskas zviedru galda brokastis a`la carte restorānā Mezzo.  
Rīta pelde baseinu centrā no plkst. 8 un ūdensparka prieki. 
Iepazīsim šarmanto Vīlandi (Viljandi), kas ir viena no vecākajām 
Igaunijas pilsētām. Vīlande ir senatnīga, kalnaina pilsēta Igaunijas 
dienvidos. Tās apmeklējums nozīmē, ka ieraudzīsiet iespaidīgas Hanzas 
pils drupas, līkumainas un bruģakmeņiem klātas ielas un brīnišķīgu 
ezeru. 
Ieskats Vīlandes lielveikalā un ceļš mājup.  
 
Atgriešanās laiks Valmierā tiks precizēts. 
 

 
 
 
 

Ceļazīmes cena 100 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 90 EUR. 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 40 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 20–30 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. Viesnīcā tiks pārbaudīti vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāti un personu apliecinoši dokumenti. 
  
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 4.03., tiek ieturēti 25 eiro. 
Atsakoties pēc 4.03., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

piesakoties līdz  
4.03.2021. 

 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 

• nakšņošana SPA tipa viesnīcā; 

• brokastis. 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Kiltsi muiža  ~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. 
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