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IGAUNIJAS TĒRPU 
STĀSTI. 

NO SETU ZEMES 
LĪDZ KIHNU.

Par rokdarbiem, dziesmām un deju. Par zveju. Par košām krāsām. Par skaistumu detaļās. Par stāstiem no sendienām. Par zeķēm, brunčiem, cimdiem 
un krekliem. Velosipēdiem un blakusvāģiem. Par dzīvu kultūru. Par ticību. Un prieku. Par dzīves prieku! Par to šis brauciens uz Igauniju! No Setu 

zemes caur Vīlandi. Caur Vīlandi uz Kihnu salu. Ieraudzīsim citādu Igauniju.

IGAUNIJA  
SETU ZEME  - VĪLANDE - KIHNU SALA 

14.06. - 16.06.2019. 
3 DIENAS, 2 NAKTIS

CENA: 329 EIRO / PAR PERSONU

14.06.2019. 
SETU ZEME 

Rīga – Verska – Obinitsa - Vīlande 
Pie Strēlnieku laukuma, Rīgā, plkst. 06:30 Jūs gaidīs autobuss, lai dotos pārbraucienā uz Igauniju - Versku – Setu zemes 

administratīvo centru, lai viesotos Verskas Setu zemnieku sētā - muzejā, kurā būs iespēja iepazīties ne tikai ar setu dzīvesveidu 
tradicionālā lauku sētā, bet arī ar muzeja krātuvē noglabātajām tekstilizstrādājumu bagātībām. Tālāk dosimies uz Sātses Setu 

muzeju, kas ir pirmais speciāli veidotais muzejs, kas stāsta par setu kultūru. Pēc sātīgām pusdienām mājas restorānā – Magonīte, kur 
iepazīsimies arī ar Setu zemes tradicionālā siera garšu, dosimies tālāk uz  Kiovas saimniecību, lai drosmīgos ieģērbtu tradicionālajos 
setu tērpos, kā arī parādītu un salīdzinātu, kā ir mainījušies laiki un tradīcijas setu tērpos. Tālāk ceļš vedīs uz Obinitsu - Setu zemes 

kultūras centru, kur viesosimies Obinitsas mākslas galerijā pie mākslinieka - rotkaļa, kurš gatavo lielās saktas un citus sudraba 
izstrādājumus tradicionālajām ķēdēm. Pirms došanās uz Vīlandi - apmeklēsim arī časovņu - tradicionālo pareizticīgo lūgšanu namu 

Sergas ciematā. Nakšņošana viesnīcā Vīlandē. 
15.06.2019. 

VĪLANDE 
Vīlande – Munalaid osta – Kihnu sala 

Pēc brokastīm, plkst. 08:30 dosimies uz Tartu Universitātes Vīlandes Kultūras akadēmiju, lai iepazītos ar Tautas lietišķās mākslas un 
amatniecības nodaļas piedāvājumu. Šī nodaļa ir unikāla pasaules mērogā, jo tikai šajā akadēmijā ir iespējams iegūt augstāko 

izglītību nacionālās tekstilmākslas, būvniecības un metālizstrādājumu jomā. Tautas lietišķā māksla un amatniecība tiek definēta kā 
amatniecības veids, kas izmanto krāsas, rakstus, materiālus un tehnikas, kas ir unikālas kādam noteiktam reģionam. Būs ne tikai 
unikāla iespēja stundu garā ekskursijā iepazīties ar šīs nodaļas piedāvājumu, bet arī  meistarklasēs, kas katra ilgs apmēram  3 

stundas, varēs izmēģināt roku tradicionālā igauņu izšūšanas mākslā vai adīšanas mākslā. Pēc Vīlandes Kultūras akadēmijas 
apmeklējuma dosimies uz Munalaid ostu, lai tālāk 65 minūšu laikā ar prāmi nonāktu Kihnu salā. Un tad viss būs – citādi! :)  Esiet 
aicināti būt atvērtiem piedzīvojumiem – brauciens atvērta tipa kravas automašīnā, lai iepazītos ar salu un nokļūtu naktsmītnēs - 

kempingā, apskatītu salas ievērojamākos apskates objektus – baznīcu, muzeju un bāku un vienkārši – baudītu brīnišķīgas vakariņas 
salas gaumē! 
16.06.2019. 
KIHNU SALA 

Kihnus sala – Munalaid osta - Rīga 
Pēc brokastīm un nesteidzīgā rīta uz salas, dosimies uz muzeju, lai piedalītos stundu ilgā muzeja sagatavotā meistarklasē, baudītu 
speciāli mums sagatavoto folkloras koncertu un viesotos mājās pie kādas vietējās Kihnu salas saimnieces. Pēc pusdienām, dosimies 

uz prāmi, lai dotos atpakaļ uz Munalaid ostu un atgrieztos Rīgā. Ierašanās Rīgā pie Strēlnieku laukuma ap plkst. 22:30. 
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CEĻOJUMA CENĀ IEKĻAUTS: 
• transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā; 

•  transporta pakalpojumi (atvērta tipa kravas auto kaste) uzturēšanās laikā Kihnu salā; 
• grupas vadītāja pakalpojumi; 

• 1 nakts viesnīcā/viesu mājās standarta divvietīgā numurā vienai personai (Vīlandē); 
• 1 nakts kempinga mājiņā divvietīgā līdz četrvietīgā numurā vienai personai (Kihnu sala); 

• brokastis 15.06.2019. un 16.06.2019.; 
• pusdienas 14.06.2019. un 16.06.2019.; 

• vakariņas 15.06.2019.; 
• latviski runājošs vietējais gids Setu zemes apskates laikā un Kihnu salā; 

• viena sēdvieta uz prāmja Munalaid osta – Kihnu sala (15.06.2019.) un atpakaļ Kihnu sala – Munalaid osta 
(16.06.2019.); 

• Verskas Setu zemnieku sētas - muzeja (un arī krājuma apskate) un Sātses Setu muzeja apmeklējums; 
• Kiovas saimiecības apmeklējums; 

• Obinistsas mākslas galerijas apmeklējums un tikšanās ar rotkali; 
• Sergas ciema pareizticīgo lūgšanu nama apmeklējums; 

•  ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos Kihnu salā; 
•  meistarklases Kihnu salas muzejā; 

• folkloras koncerts Kihnu salā (~45 minūtes); 
•  mājas vizīte pie vietējās Kihnu salas saimnieces; 

• Tartu Universitātes Vīlandes Kultūras akadēmijas Tautas lietišķās mākslas un amatniecības nodaļas 
apmeklējums un meistarklases (ieskaitot materiālus un aprīkojumu). 

 
CEĻOJUMA CENĀ NAV IEKĻAUTS: 

• pusdienas 15.06.2019. un vakariņas 14.06.2019.; 
• veselības apdrošināšana (iespējams iegādāties mūsu ceļojumu aģentūrā – cenas pēc pieprasījuma). 

 
Papildizmaksas: 

• personīgie izdevumi; 
• suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādāties. 

 
Piemaksas par komfortu: 

• piemaksa par dzīvošanu vienvietīgā numurā viesnīcā/kempinga mājiņā –  50 eiro; 
• piemaksa par atsevišķu sēdvietu autobusā - 150 eiro. 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu
gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti! Latvijas Republikas pilsoņa pase, kas izdota pēc 2002. gada 1. jūlija un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas pilsoņa ID
karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām, vai Latvijas Republikas nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA: 
ZAUDĒTĀ SUMMA  

30.00 eiro LĪDZ 12.04. 
100.00 eiro PĒC 12.04. 

VISA SUMMA PĒC 12.05.

PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM: 
AVANSS 60.00 eiro TRĪS DIENU LAIKĀ  

PĒC REZERVĀCIJAS VEIKŠANAS 
OTRĀ IEMAKSA 100.00 eiro LĪDZ 12.04. 
ATLIKUSĪ SUMMA - 169 eiro LĪDZ 12.05.


