
                     Uz lielāko Igaunijas salu ! SAREMĀ!    

                              2022. gads. 18.06. -19.06.2022 EUR 135  

                 Informācija: Lai dotos ceļojumā, Covid-19 sertifikāts nav nepieciešams!  

1. diena, 18.06 - sestdiena  

Izbraukšana plkst. 7:00 no Limbažiem, Limbažu 

kultūras nams, (Rīgas iela 9) Pauze Ainažu 

robežpunktā. 

Pārcelšanās ar prāmi uz Sāremā salu, Virtsu - Kuivastu 

(uz prāmja ir iespēja paēst). Pa ceļam uz Sāremā, mum 

sir jāpiestāj Muhu sala, un tad tikai tālāk ,Muhu sala, 

iepazīsim šo salu,salas pērles Līvu baznīcu Koguvas 

ciems, kuru raksturo garas akmens sētas, kā arī viena 

no vecākajām Igaunijas svētnīcām - Katarīnas baznīca 

ar saviem pagānu kapakmeņiem Tāpat ievērības 

cienīga ir atdzimusī senā tradīcija apgleznot un 

izrotāt durvis ar maģiskiem simboliem.  ar dambi un 

Emu vējdzirnavām.  Sāremā  un tās simboli - 

akmens sētas, kadiķi, kuri klāj lielāko salas daļu, 

dolomīts, vējdzirnavas, kamas milti un slavenais 

mājas alus, ko brūvē salas iedzīvotāji. Viens no 

iespaidīgiem Māsi viduslaiku cietoksnis, iespaidīgais 

Kāli meteorīta krāteris.  Viens no svarigākajiem 

apskates objektiem ir  Kuresāres cietoksnis, to mēs ar 

ar jums arī apmeklēsim. Pati Kuresāre, viena no 

Igaunijas kūrortpilsētām ar senām tradīcijām, droši 

vien ir pilsēta ar vislielāko SPA blīvumu visā pasaulē - 

šeit ir viena SPA vieta uz desmit iedzīvotājiem.  

Iekārtošanās viesnīcā JOHAN SPA HOTEL 3*. Viesnīca atrodas blakus vecpilsētai netālu no Kuresāres 

bīskapa pils, iespaidīgākā un senākā visā Baltijā, pils parks,  jahtu ostas, Lielais Tills un Pireta. Brīvais 

laiks, lai apmeklētu viesnīcas baseina, saunas līdz plkst. 22:00. 

 Nakšņošana JOHAN SPA HOTEL 3* viesnīcā. 

2. diena, 19.06 - svētdiena  

Kuresāre. Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas, uz 

Sirves zemesrags, kur meklējami laimes akmentiņi un 

jūtams Latvijas tuvums... Brauciens gar jūras krastu. 

Karlas senā baznīca, vienā no Sāremā vējainākajām 

vietām - Pangas 21.3 m augstajā stāvkrastā pie saules 

pulksteņa. Apmeklēsim Anglas vējdzirnavu kalnu, tur 

arī  būs pusdienu pauze .Pārcelšanās ar prāmi, 

Kuivastu - Virtsu, Ierašanās Limbažos ap 22:00  

Cenā iekļauts:  

• autobusa pakalpojumi;  

• prāmja biļete autobusam;  

• prāmja biļete pasažierim turp-atpakaļ  



• nakšņošana 2-vietīgā numuriņā JOHN SPA HOTEL3* viesnīcā, Kuresārē;  

• brokastis 2. dienā (bufetes veida);  

• baseina, saunas, viesnīcā;  

• viesnīcā - peldmētelis 

• WiFi internets viesnīcā;  

• gida - grupas vadītāja pakalpojumi (latviešu val.).    

• ceļojumu apdrošināšana uz brauciena laiku, BTA optimālā programma 

  Papildu izdevumi:  

• Ieeja Kuresāres pilī ar vietējo  gidu  

• piemaksa par vienvietīgu numuriņu: 25 EUR;  

• piemaksa par papildu sēdvietu autobusā: 25 EUR 

• ēdināšana pusdienas  19. Jūnijā Anglas dzirnavās un citi personīgie izdevumi;  

• Papildu izdevumu cenas var mainīties,  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:   

• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga ceļošanai;  

• vai LR pilsoņa ID karte (identifikācijas karte).  

Ceļojuma pasūtīšana, maksāšanas kārtība:  

• Pieteikums ceļojumam, norādot precīzus braucēju datus (vārds, uzvārds, bērniem arī dzimšanas 

dati);  

• veikt avansa iemaksu 20 EUR personai (jāveic 3 dienu laikā);  

• pilna ceļojuma apmaksa jāveic līdz 07.06.2022.  

• Savstarpēji vienojoties, minētie ceļojuma samaksas noteikumi var būt arī citādi.  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:   

• LR pilsoņa/nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus 

pēc ceļojuma beigām, vai derīga ID karte;  

• Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās) nav 

derīgas ceļošanai!  

Mīļie, kopā būt labi! 
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