
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Grupas vadītājs Atis Everss 

Tūrisma un transporta kompānija 
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Igaunijas leduskritumi ziemas rotā 

Sestdiena, 4.02.2023. 
 Cena 40 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 35 EUR 

Izbraukšanas laiki – no Smiltenes pl. 6.00, Rauns 6.30, Cēsīm 7.00, Valmieras 7.30 
 
Cilvēki kopš seniem laikiem saistījuši savu ikdienu ar ūdeni un tā plūdumu. Viens tajā rod mieru 
un atgūst enerģiju, cits saskata nākotni, kāds vienkārši veldzē slāpes. Šajā dienā dosimies uz 
varenākajiem Igaunijas ūdenskritumiem, kur katrs varēs rast sev tīkamāko veidu, kā piedzīvot to 
spēku. Dienu sāksim ar Keilas ūdenskrituma apskati, bet turpināsim, dodoties uz dinamisko 
Telliskivi kvartālu Tallinā, lai nesteidzīgi baudītu pusdienas un atmosfēru kādā no kafejnīcām ar 
iespēju piedzīvot vietējos mākslas darbus un industriālo mantojumu. Dienas noslēgumā dosimies 
raudzīt Igaunijas platāko ūdenskritumu. Dienu pavadīsim dinamiskā plūdumā ar dažādām 
aktivitātēm un aizraujošiem stāstiem.  

Keilas ūdenskritums 
Viens no varenākajiem Igaunijas ūdenskritumiem – sešus metrus 
augsts un vairākus desmitus metru plats. Ūdenskritums ir 
apbrīnošanas vērts visos gadalaikos, īpaši sastingušu ledus lāsteku 
veidolā. Tuvumā atrodas arī viena no krāšņākajām atjaunotajām 
muižas ēkām neogotikas stilā.  

Citādā Tallina 
Telliskivi radošais kvartāls atrodas netālu no Baltijas stacijas, tas izvietots 
bijušajās Tallinas elektrotehniskās rūpnīcas 11 ēkās. Šis kvartāls ir 
pievilcīga vieta restauratoriem, galerijām, māksliniekiem un vienkārši 
gādīgiem cilvēkiem. Vietējie veikali piedāvā visu, sākot no organiskās 
kosmētikas līdz igauņu dizaina precēm. Šeit vienmēr kaut kas notiek, sākot 
no krāmu tirgus katru sestdienu līdz "street food" festivāliem un 
koncertiem.  
Tiem, kas vēlas izbaudīt Tallinas vecpilsētu, iespēja palikt tur un baudīt to 
pašiem! 

Jegalas ūdenskritums 
Šis ir visplatākais dabīgais ūdenskritums Igaunijā. Tas ir savdabīgs arī 
ziemā, kad ar aukstuma iestāšanos ūdens masa pārvēršas par zaigojošu 
ledus sienu ar lāstekām. Starp ledu, kas sasalis uz leju no ūdenskrituma 
malām, aiz ūdenskrituma sienas var izveidoties tuneļa eja, kas no abām 
pusēm norobežota ar ledu. 
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Ceļazīmes cena 40 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 35 EUR. 
Papildu vieta autobusā 15 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.  

 

“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 20.01., tiek ieturēti 10 eiro; 
– atsakoties pēc 20.01., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā.  

piesakoties līdz  
20.01.2023. 

 

25 EUR atlikusī summa 

  

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts*: 

• pusdienas – individuāli. 
 
* 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. 
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