
 

 

Jūras klimats Sāremā salā 

12.07.-13.07. 

1.diena: Rīga - Pērnava - Kuresāre 

07.00 izbraucam no Rīgas un uzsākam ceļojumu uz Sāremā salu.  

Mūsu pirmā pieturvieta ir Veczemju klints - iespaidīgāko un krāšņāko smilšakmens klinšu 

grupa Vidzemes piekrastē. Viļņi te ir izveidojuši līdz 6 m augstu stāvkrastu, kur vairāku simtu 

metru garumā atsedzas sarkanas smilšakmens klintis ar seklām abrāzijas alām, nišām, grotām 

un citiem veidojumiem. Stāvkrastā filmēti skati tādām filmām kā "Ilgais ceļš kāpās" un "Vecā 

jūrnieka ligzda". 

Dodoties talāk iegriezīsimies Pērnavā un dosimies nelielā vecpilsētas apskatē. Pērnavā, dodoties 

nesteidzīgā pastaigā, vērts iegriezties arī skaistajās baznīcās. Baroka stila Elizabetes baznīca, 

kas celta 1747. gadā, tagad ir populāra koncertu rīkošanas vieta. Tās ērģelēm ir brīnišķīga, 

savdabīga skaņa. Tā savu nosaukumu ieguvusi par godu Krievijas carienei Elizabetei, bet 

imperatorei Katrīnai par godu nosaukta Katrīnas baznīca. Tā ir viens no nozīmīgākajiem un 

skaistākajiem baroka arhitektūras eksemplāriem Igaunijā. 

Lai nonāktu Sāremas salā no Virtsu ostas kontinentālas daļas ar prāmi šķērsosim Suur Väin 

('Lielais šaurums') jūras šaurumu. Tā platums ir 7 kilometri, dziļākā vieta ir 19 metri. Brauciens 

ar prāmi no Virtsu līdz Kuivastu ostai Muhu salā prasa aptuveni 30 minūtes.  

Netālu no Kuivastu ostas ēkas ir senā Kuivastu Tavernas ēka, kas celta 1840. gadā. Kuivastu 

vecā kroga mājas kambarī, kas vērsts uz jūru, 1885. gadā dzimis dzejnieks un filologs Vilems 

Grīntāls – Ridala (Villem Grünthal-Ridala).  

Šīs dienas mūsu pēdējā pieturvieta ir Kāli meteorīta krāteris. Šeit apmeklēsim gan krāteri kā 

arī meteorītu un dolomīta muzeju. Muzejā var iepazīties ar Igaunijas un pasaules meteorītu 

gabaliņiem, apskatīt Sāremā pamatiežus un fosilijas. Tas ir unikālas Igaunijā. Pieskaroties 96 kg 

smagajam meteorīta Sihhote-Alini gabalam, varēsiet sajust tā vareno spēku un enerģiju. 

Iespēja noskatīties filmu par Kāli meteorītu. 

  

Vēlā pēcpusdiena ieradīsimies Kuresāre un iekārtosimies viesnīcā Grand Rose SPA 4*.  

Dienu noslēgsim ar vakariņam restorānā "Saaremaa Veski" (restorāns vējdzirnavās) 

2.diena: Kuresāre - Rīga 

Šo dienu uzsāksim ar Kuresāres pilsētas un viduslaiku pils apskati. Ārensburgas bīskapa pils-

cietoksnis, kas tautas valodā tiek saukts arī par Kuresāres pili, ir viena no interesantākajām un 

labāk saglabātajām cietokšņu būvēm Igaunijā. No cietokšņa 14.-19. gadsimta pārbūves gaitā ir 

izveidojusies viena no ievērojamākajām būvēm Ziemeļeiropā. 

Dosimies uz Serves bāku un Ohesāres stāvkrasts un akmens torņi. Serves pussalas rietumu 

krastā atrodas Ohesāres stāvkrasts, kas ir aptuveni 500 m garš un līdz 4 m augsts kaļķakmens 



 

 

stāvkrasts. No Ohesāres stāvkrasta paveras visplašākais pārskats uz Silūrijas jaunākajiem 

Ohesāres nogulumu slāņiem. Šis stāvkrasts ir kļuvis slavens ar cilvēku izveidotajiem akmens 

torņiem. Cilvēkiem, kas apmeklē stāvkrastu, no pludmalē esošajiem plakanajiem akmeņiem 

patīk būvēt torņus. 

Mūsu nākamā pietura ir iespaidīgā Pangas klints. Pangas stāvkrasts ir Rietumigaunijas un salu 

augstākais pamatiežu atsegums. Siluri klints ir plaša krauja, kas sākas no Gotlandes salas 

Zviedrijā, vijās caur Baltijas jūru, un paceļas virs zemes virsmas Sāremā rietumu piekrastē. 

Stāvkrasta augstākais punkts sasniedz 21,3 m, un tas stiepjas 2,5 km garumā. 

Tālāk dosimies uz Anglas vējdzirnavu kalnu, kurš saglabājis savu kādreizējo izskatu. Šī ir 

vējainākā vieta, kurā uzbūvētas ciema dzirnavas. Savdabīgais vējdzirnavu parks piesaista skatu 

jau iztālēm, taču skats, kas paveras, ieejot dzirnavās, aizrauj ar savu daudzveidību – katras 

vējdzirnavas ir to īpašnieka un viņa atjautības spogulis. 

Ceļojums nebūtu pilnīgs ja mēs neapmeklētu Sāremā pirmās vīna darītavas darbnīcas. 

Sortimentā ir nātru, tomātu un burkānu vīni, kā arī daudzas citas aizraujošas garšas, ko piedāvā 

vietējās Igaunijas izejvielas. Darbnīcā degustēsim alternatīvos un rustic  vīnus, diskutēsim par 

vīnu folklorā un medicīnā, un tā izmantošanu pārtikā. 

Pirms uzsākam ceļu mājup apmeklēsim Koguvas brīvdabas muzeju, kas atrodas Muhu salas 

rietumu piekrastē. Koguvas ciems ir viens no spožākajiem Igaunijas lauku arhitektūras 

paraugiem. Šis savdabīgās dabas ainavas ieskautais ciematiņš ar salīdzinoši labi saglabājušos 

lauku apbūvi ir ievērojams ar nedaudz atšķirīgu vēsturi. Šeit dzīvoja brīvzemnieki, kas nekad 

nebija bijuši dzimtcilvēki. Šeit var apskatīt saimniecības arhitektūru, Muhu tautas tērpus, veco 

ciema skolu, dažādas Muhu vēstures izstādes, mākslas izstādes un muzeju veikalu. 

  

Dodamies uz Muhu salas ostu, lai uzsāktu ceļu mājup.  

Ceļojuma cena: EUR 179.00 personai 

Cenā ietilpst: 

  
 Ekskursijas programma divu dienu garumā gida pavadībā 

 Transports ar komfortablu mikroautubusu  

 Nakšņošana 4 zvaigžņu viesnīcā Grand Rose & SPA, divvietīgās istabās 

 Brokastis Grand Rose & SPAs restorānā 

 Vakariņas Saaremaa Veski restorānā (3 kārtas ar kafiju vai tēju un dzeramo ūdeni) 

 Degutācijas un ieejas Kāli meteorīta krātera muzejā, Ārensburgas bīskapa pils-cietoksnī, 

Anglas vējdzirnavu kalna kompleksā, Koguvas brīvdabas muzejā un Sārema vīna 

darītavas darbnīcā 

 Prāmja biļetes Virtsu - Kuivastu un Kuivastu – Virtsu 

 Ceļojuma apdrošināšana 

  

 


