
 

 

 

 

 

 

Tartu skolēnu brīvdienās 
Sestdiena, 16.03.2019 

  Cena 24 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 21 EUR 
Grupas vadītāja: Iveta Sproģe 

Izbraukšana pl. 6.50  no Cēsis, 7.30 no Valmieras 
 
    Skolēnus, mammas un tētus, vecmāmiņas un vectētiņus aicinām uz aizraujošu atpūtas dienu Tartu. Būs 
gan piedzīvojumi, gan izklaides, gan iespēja iepazīt otro lielāko Igaunijas pilsētu, tās romantisko vecpilsētu 

un interesantos apskates objektus. 
  

 Sangastes pils 
 

Viens no lielākajiem muižas kompleksiem Igaunijā. Iedvesma Sangastes pils 

un muižas parkam tika gūta no slavenās Vindzoras pils Anglijā. Piedāvājam 

apskatīt iespaidīgo muižu no ārpuses un veikt nelielu pastaigu pa parku, 

iztēlojoties laiku, kad muižā saimniekoja grāfs fon Bergs. 

Apgrieztā māja Tartu 
Apgrieztā māja piedāvā galvu reibinošu piedzīvojumu gan lieliem, gan 
maziem. Vārda tiešā nozīmē – māja ir apgriezta  kājām gaisā. Augšējais 
stāvs ir apakšējais, bet apakšējais stāvs ir augšējais. Dīvāni, virtuves skapīši 
un viss pārējais, kas parastā dzīvojamā mājā atrodas uz grīdas, Apgrieztā 
mājā atrodas pie griestiem. 

12.00-13.00 Brīvais laiks Tartu pilsētas centrā 
Iespēja ieturēt pusdienas kādā no pilsētas kafejnīcām. 

TARTU- Universitātes pilsēta 
Nelielā pastaigā pa pilsētas centru, būs iespēja apskatīt Rātslaukumu un 

pilsētas simbolu- strūklaku ‘’Studentu skūpsts’’, uzzināt par interesantiem 

faktiem no pilsētas  un Tartu universitātes vēstures. Kās sodīja studentus 19 

gadsimtā? Kādus svētkus studenti svinēja? Cik ilgi Universitātē mācījās pats 

slinkākais students - to visu uzzināsiet apmeklējot Universitātes galveno 

ēku. Pastaigā pa Domu kalnu dzirdēsiet gan par slaveniem zinību vīriem, 

gan nabadzīgiem studentiem, gan interesantām studentu tradīcijām.  

Interesenti varēs apmeklēt Tartu Botāniskā dārza Palmu māju. 

Aura akvaparks 
Pēc iespaidiem bagātās ekskursiju programmas ir iespēja atpūsties un 

izbaudīt ūdens atrakcijas akvaparkā. Aura centrs piedāvā labāko sportisko 

izklaidi visu vecumu apmeklētājiem. Peldbaseinā, ūdens atrakciju parkā, 

veselības klubā un pirtīs visa ģimene var jauki pavadīt laiku, relaksēties un 

nodoties ar sportiskām aktivitātēm. Ūdens parka piesaistes objekti ir 55 un 

38 metrus garie slidkalniņi.  
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Atgriešanās Smiltenē ap pl. 20.30, Valmierā 21.00, Cēsīs 21.30 

Ceļazīmes cena 24 EUR/ Bērniem 21 EUR   Papildus vieta autobusā 10 EUR. 

 
Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem! 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti! 
Derīga pase vai ID karte. 

 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu 

un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. Balt-

Go patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu autobusā. 

Balt-Go informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

 

Grupas lielums 20-40 personas (autobusa lielumu iespējams precizēt zvanot uz Balt-Go biroju aptuveni 

nedēļu pirms brauciena) 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma 

noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar 

“Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
Atsakoties no ceļojuma  vēlāk nekā 30 dienas pirms 
brauciena –  klients zaudē visu iemaksāto summu. 
Iemaksāto summu var pāradresēt citai personai, kura vēlas 
doties minētājā ceļojumā 

 

 

piesakoties līdz  
{2.03.2019.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

 viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

 ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

 Apgrieztā māja Tartu –  6 EUR pieaugušajiem/ 5 
EUR bērniem 

 Aura akvaparka apmeklējums (2 stundas) 9 EUR 
pieaugušajiem/ 8 EUR skolēniem (maksa tiks 
precizēta pirms brauciena) 

 Botāniskā dārza Palmu māja – 3EUR  
pieaugušajiem 2 EUR skolniekiem, pensionāriem. 

 Brauciena laikā par papildus maksu var tikt 
piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
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