
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Grupas vadītāja Sarmīte Eglīte 

Tūrisma un transporta kompānija 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tālr. 27775764; 27661174 

balt-go@balt-go.lv 

 
Relaksējoša SPA atpūta, 

tuvojoties 8. martam. 
Ūdensprieki Verskā. 

4.–5.03.2023. 
 Cena 98 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 90 EUR 

Izbraukšanas laiki – 9.50 no Priekuļiem, 10.00 no Cēsīm, 10.35 no Valmieras, 11.10 no 
Smiltenes 

 
Aicinām sagaidīt pirmās pavasara dvesmas, baudot atpūtu Verskas (Värska) SPA minerālūdeņos 

Dienvidigaunijā! Sanatorija ir unikāla, ņemot vērā tās terapeitisko arsenālu. Tā piedāvā relaksāciju, 
izmantojot dabas resursus – saldūdens ārstnieciskās dūņas un Verskas minerālūdeni. 

Nakšņojam Verskas sanatorijas mājā. Ceļojuma cenā iekļautas zviedru galda vakariņas. 
 

 

1. diena – 4. marts, sestdiena 
Vastselīnas bīskapa pilsdrupas.  

Vastselīnas apkārtne ir pasakaina, teiksmainām leģendām apvīta vieta, kur 
valdzinošā dabas ielokā atrodas seno igauņu pilskalns ar 14. gs. sākumā 
celtā viduslaiku cietokšņa pilsdrupām un pils kapelas mūriem. 
Muzejmājas divos stāvos iespējams iepazīties ar cietokšņa vēsturi, apskatīt 
viduslaiku tēmām un muižnieku laikiem veltītas ekspozīcijas, ko papildina 
arī mākslinieku pagaidu izstādes. 
Apmeklējums ietver: 

➢ svētceļnieku nama izklaides centru, 

➢ viduslaiku izklaides centru cietokšņa galvenajā ēkā, 

➢ Vastselīnas bīskapa pili un cietokšņa drupas, 

➢ ceļotāju kapelu. 
Brauksim cauri Obinitsas ciemam, kur gūsim nelielu ieskatu par setu dzīvi 
šai pusē. 
Piusas balto smilšu alas. Tās ir veidojušās, ar rokām izrokot smiltis stikla 
ražošanai. Piusas alās atrodas arī Austrumeiropas lielākā sikspārņu 
ziemošanas kolonija (alu apskate no ārpuses). 
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Ap pl. 16.00 iekārtosimies Verskas sanatorijas mājā. 
No pl. 17.00 zviedru galda vakariņas, iekļautas cenā. 
Apmēram 5 min. pastaiga līdz Verskas ūdens centram. 
Akvaparka Värska burbuļvannās tek tīrs minerālūdens. Tas pats Värska, 
ko daudzi ir dzēruši jau gadu desmitiem. Šis neatkārtojamais un 
veselīgais ūdens nāk no zemes dzīlēm akā Nr. 5.  
 
Akvaparkā iespējams izbaudīt:  
• peldbaseinu ar trīs celiņiem,  
• minerālūdens kontrasta-burbuļvannas ar 17°C un 34°C ūdeni,  
• pretstraumes kanālu, 
• dažādas ūdens masāžas,  
• 90°C un 75°C somu pirtis,  
• tvaika pirti,  
• infrasarkano staru pirti,  
• oļu taku, 
• bērnu un zīdaiņu baseinu. 

 

2. diena – 5. marts, svētdiena 
Bufetes tipa brokastis viesnīcā. 

 

Līdz pl. 12.00 baudām akvaparku. Rīta pelde un pirtis! 

 

Apskatām Veru pilsētu. Tā savus apmeklētājus apbur ar 

mājīgu koka arhitektūru, ezeriem, Igaunijā skaistāko Tamulas 

ezera krasta promenādi un savdabīgu igauņu valodas izloksni. 

 

Mājupceļā lielveikala apmeklējums. 

Atgriešanās Smiltenē ap pl. 16.30, Valmierā 17.00, Cēsīs 17.30. 

 
 
 
 

Ceļazīmes cena 98 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 90 EUR. 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR. 

 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

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: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 
• nakšņošana viesnīcā; 
• brokastis 
• vakariņas. 

 

Ceļojuma cenā nav iekļauts*: 

• Vastelīnas pilsdrupas ~12 EUR  

 
* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms brauciena. 
• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti 

vēl citi objekti un maltītes. 

 



 

 

“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

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. 

 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
  
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 
– pirms 17.02., tiek ieturēti 25 eiro; 
– atsakoties pēc 17.02., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 
 

 

piesakoties līdz  
17.02.2023. 

 

25 EUR atlikusī summa 
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