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Ekspedīcijā uz  

Sāremā salu Igaunijā 
 

Sāremā un Muhu sala ir gluži kā senas pasakas - viensētas, akmens žogi 

apauguši ar mīkstām, zaļām sūnām un daudz meža zemeņu starp 

kadiķiem. Pļavās zied īstas orhidejas un pastāv pavisam reāla iespēja 

ieraudzīt jūrā peldam arī kādu roni. Taču galvenais - tā iespēja pabūt uz 

īstas salas, kurai apkārt no visām pusēm šalko ūdens. 
 

DIVU EKSKURSIJAS CEĻOJUMA PROGRAMMA ar autobusu 

 
1. DIENA 
 
Plkst. 7:00 – izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Muhu un Sāremā salu iepazīsiet, spēlējot spēli “Salas izdzīvotājs”. Startējot komandās, būs 
jāizdibina salas noslēpumi, jāatrod norādes un skaistākie suvenīri, jāpiedalās veiklības 
uzdevumos, jābūt vienotiem, bet pats galvenais jābauda viss, ko sala ļauj izbaudīt. Šajās divās 
dienās baudīsiet vēju, jūru, salas burvību un igauņu viesmīlību. 
 

 
 
 

http://www.travelbiiz.com/
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Muhu sala. Mēs tai neizbrauksim uzreiz cauri, kā nereti dara tūristi, bet gan nedaudz piestāsim, lai 
viesotos emu un strausu fermā, kur ir arī citi eksotiski dzīvnieki, kas nāk no tālām zemēm – ķenguri, 
alpakas, zebras un citi. Protams, arī poniji, ar kuriem iespējams doties izjādēs. Nelielajā strausu 
saimniecības suvenīru veikaliņā iespēja iegādāties strausu olas un dažādus izstrādājumus no olu 
čaumalām, spalvām un daudz kā cita. Ieejas biļete iekļauta kopējā cenā. 
 

 
 

Dosimies uz Kāli ezeru un meteorītu krāteri. Kāli ezers, kas izveidojies Kāli meteorīta krāterī, ir viens 
no iecienītākajiem ceļojumu apskates objektiem Sāmsalā. Tiek lēsts, ka Igaunija ir vairāk 
dokumentēto meteorītu krāteru uz kvadrātkilometru kā citur  pasaulē. Bezmaksas. 
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Kuresāre ir Sāres apriņķa galvaspilsēta. Pilsēta, kas atrodas Rīgas jūras līča malā, ir ap 15 km2 plaša 
teritorija ar aptuveni 16 000 iedzīvotāju. Kuresāre ir kā rituāls. Tu ierodies salā un nekad nedodies 
projām, neapmeklējis šo jūras pilsētu, jo Kuresāre savā mierīgumā un draudzīgumā vienmēr gaida 
jaunus viesus. Ikviens, kurš šeit kaut reiz ir bijis noteikti atgriezīsies vēlreiz.  
 

 
 

 



Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” >>> Ekspedīcijā uz Sāremā salu Igaunijā 
 

 4 no 9 
 

 

Kuresāres bīskapa cietoksnis, kas tautas valodā tiek saukts arī par Kuresāres pili, ir būvēts 14. 
gadsimtā un ir vienīgā viduslaiku cietokšņa ēka, kas Baltijas valstīs ir saglabājusies bez nozīmīgas 
pārbūves. Ieejas biļete iekļauta kopējā cenā. 
 

 
 

 
 



Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” >>> Ekspedīcijā uz Sāremā salu Igaunijā 
 

 5 no 9 
 

Nakšņošana kempingā Sāremā salā netālu no jūras. 
 

Trīs un četru vietu kempinga mājiņas atrodas priežu silā. Pieejamas dušas un WC ēka ar nelielu 
virtuvīti un terasi ar jumtu. Kā arī ir ugunskura vietas un grils. Jūras peldvieta atrodas 800 metru 
attālumā. Kolektīvu aicinām līdzi paņemt pārtikas produktus, lai visi kopīgi varētu iesaistīties va-
kara maltītes pagatavošanā. 
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2. DIENA 
 
 

Došanās uz bāku Serves ragā – viena no senākajām Baltijas jūras bākām, vairāk nekā trīs gadsimtus 
atbild par kuģošanas drošību Irbes jūras šaurumā, kas savieno Rīgas jūras līcī un Baltijas jūras līci. 
Senākā kultūras ēka Igaunijā – Kihelkonnas viduslaiku baznīca. Bezmaksas. 
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Pangas stāvkrasts ir augstākā no Sāremā un Muhu salas ziemeļu krasta kraujām.  Mustjala un Ninase 
ciemats, kur atrodas Sāremā salas lielākās lelles tautastērpos – Piret un Tõll, kas gatavotas no uz 
veco vējdzirnavu pamatiem. Bezmaksas. 
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Anglas vējdzirnavas. Igaunijas salās bija pieņemts, ka vējdzirnavas jāveido grupās - pie ciematiem, 
augstās vietās. Angla vējdzirnavu kalnā var rāpties vecās vējdzirnavās uz uzzināt, kā senos laikos cepa 
maizi. Ieejas biļete iekļauta kopējā cenā. 
 

 
 

 

Pēdējo suvenīru iegāde un atvadīšanās no salas. Pārcelšanās ar prāmi uz Virtsu ostu.  
 

 
 

Mājupceļš. Vakarā atgriešanās. 
 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs. Konkursi, spēles, laimes aka un daudz pozitīvu emociju.  
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CEĻOJUMA CENĀ 
IEKĻAUTS: 

 Transporta pakalpojumi 

 Prāmja biļetes 

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Naktsmītnes – 4 vietu kempinga mājas  
   ar koplietošanas labierīcībām 
 

 Sāremā iepazīšanas spēle “Salas izdzīvotājs” 

 Ieejas biļete Strausu saimniecībā 

 Ieejas biļete Kuresāres pilī 

 Ieejas biļete Anglas vējdzirnavu kompleksā 

PAPILDU IZDEVUMI:  Personīgie izdevumi 

SKOLĒNU SKAITS: 44-36 skolēni 35-30 skolēni 29-25 skolēni 24-21 skolēni 

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 73,00 € ar PVN 81,00 € ar PVN 89,00 € ar PVN 98,00 € ar PVN 
Uz katriem desmit skolēniem viens pedagogs ceļojumā var doties bez maksas 

Pieaugušajiem līdzbraucējiem (izņemot pedagogus) piemaksa par ieejas biļetēm 6 EUR/pers. 

2 dienu ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datumi:  
PĒC VIENOŠANĀS 

Izbraukšana plkst. 7:00 

no Jums ērtas vietas 

Šī ekskursijas programma  
VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam. 
 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas 

pirms ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates 

objektu ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

 Ekskursijas programma 

 Ekspedīcijā uz Sāremā salu Igaunijā 

http://www.travelbiiz.com/par-mums/
http://www.travelbiiz.com/

