SĀREMĀ SALA
2 dienas
1.diena.
- 6:45 izbraukšana no Rīgas. Brauciens līdz Virtsu ostai.
- Pārcelšanās ar prāmi uz Muhu salu. Etnogrāfiskā muzeja Koguva apmeklējums.
- Pārbrauciens pa Baltijas lielāko dambi uz Sāmsalu.
- Ierašanās galvaspilsētā Kuresārē. Kuresāres bīskapa pils (14.gs.) apskate – tas ir
labākais konventa tipa viduslaiku pils paraugs Baltijā. Brīvais laiks.
- Naktsmītne labiekārtotā atpūtas bāzē Kuresāres apkaimē.
2. diena.
- Brokastis.
- Ekskursija uz 13. gs. celto Karjas baznīcu, kurā skatāmi daudzi pagāniskie zīmējumi.
- Iespaidīgais Sāmsalas ziemeļu stāvkrasts – Pangas klintis, kas paceļas 20 m augstumā
virs Baltijas jūras.
- Sāmsalas simbols - Anglas vējdzirnavas.
- Ekskursija uz Kāli meteorīta krāteri – tā ir vieta, kur pirms 4000 gadiem nokritis
meteorīts, un tagad tā vietā izveidojies ezers, kas nelīdzinās nevienam citam ezeram, kas
redzēts iepriekš.
- 22:00 atgriešanās Rīgā.
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām.

CEĻAZĪMES CENA – 89 EUR (ja grupā ir vismaz 40 dalībnieki)
Cenā iekļauts:
- Brauciens komfortablā tūrisma klases autobusā, aprīkotā ar mikrofonu, DVD,
CD, WC, komfortabliem regulējamiem sēdekļiem, kondicionieri.
- Prāmis uz Sāremā salu un atpakaļ.
- Grupas vadītāja - gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā.
- Nakts labiekārtotā naktsmītnē atpūtas kompleksā.
- Brokastis.
- Ieejas biļetes Koguvas etnogrāfiskajā muzejā, Kuresāres pilī, Anglas vējdzirnavu
parkā un ziedojums baznīcā
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Iespējamās papildus izmaksas:
- Pusdienas, vakariņas,
- Dāvanas, suvenīri
Piemaksa par komfortu (pēc vēlēšanās):
- Papildus vieta autobusā – 15 EUR
- Pirmās 3 rindas autobusā – 15 EUR

- Ceļojumā obligāti jāņem līdzi pase vai ID karte.
- Braucot uz Šengenas zonas valstīm (tai skaitā Igauniju) pase var būt derīga līdz
ceļojuma pēdējai dienai. Bērniem bez vecāku pavadības nav nepieciešama pilnvara.
Izbraucot ārpus Šengena zonas valstīm, pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās
datuma. Precizēt informāciju par kārtību, kādā var šķērsot Latvijas robežu, var zvanot
uz valsts robežsardzes tālruni 67075616.
- Iesakām paņemt līdzi kaut ko dzeramu un uzkodas, pirmās nepieciešamības
medikamentus (citramons, ogle un tml.)

LAI JUMS JAUKS CEĻOJUMS UN IZDEVUSIES ATPŪTA!
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Grēcinieku 30 – 8, Rīga
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