
 

 

 

 

 

Tartu un Igaunijas vēsture Nacionālajā 
muzejā 

Sestdiena, 26.01.2019 
  Cena 23 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 20 EUR 

Grupas vadītāja: Līga Pommere 
 

Izbraukšana pl. 8.00  no Cēsīm, 8.30 no Valmieras, 9.00 no Smiltenes 
Vietējā gida pavadībā ielūkosimies Igaunijas Nacionālajā muzejā. Patstāvīgajā ekspozīcijā aplūkojami 
tūkstošiem priekšmetu un attēlu, simtiem skaņu no Igaunijas Nacionālā muzeja un arīdzan citu muzeju 
krājumiem gan no senākiem, gan jaunākiem vēstures laikiem. Šeit katram būs ko redzēt, klausīties, lasīt un 
aptaustīt. Braucienā ar autobusu iepazīsim Tartu pilsētu. Noslēgumā ciemošanās Tartu Sv. Pāvila baznīcā. 

   

     Igaunijas Nacionālais muzejs 
 

 Muzeja kolekcija, kas iekārtota jaunā, modernā ēkā, ļauj pa jaunam 
palūkoties uz igauņu tautas dzīves stilu un ikdienas paradumiem cauri laika 
griežiem. Šī muzeja atklāšana uzskatāma par vienu no nozīmīgākajiem 
Igaunijas kultūras dzīves notikumiem kopš neatkarības atgūšanas. 
Iespēja pašiem apmeklēt Nacionālā muzeja kafejnīcu. 
 

      Tartu vecpilsēta ( ekskursija ar autobusu) 
Nelielā eksursijā braucot caur pilsētu uzzināsiet par interesantiem faktiem 
no pilsētas  un Tartu universitātes vēstures . Kās sodīja studentus 19 gad-
simtā? 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 na-
badzīgiem studentiem, gan interesantām studentu tradīcijām. 
 

     Tartu Sv. Pāvila baznīca 
Tartu Sv. Pāvila baznīca ir Igaunijas vienīgā sakrālā celtne, kas celta 
jūgendstilā un tā ir viena no ievērojamākajām Igaunijā 20. gadsimtā 
celtajām baznīcām. Kopā ar spārna celti tā veido vienu no izcilākajiem 
baznīcu arhitektūras ansambļiem Igaunijā. 

 

 
Atgriešanās Smiltenē ap pl. 19.00, Valmierā ap 19.30. Cēsīs ap 20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 23 EUR/ Bērniem 20 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.  
 

 

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

publicitātei. 

 

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  
{11.01.2019.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Igaunijas Nacionālais muzejs ~ 14 EUR ( 
ieejas biļetes cena atkarīga no grupas 
lieluma) 

* cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

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