
 

 

 

 

 

 

 Rudens Tallinā 
Sestdiena, 5.10.2019. 

 Cena 32 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 27 EUR 
Izbraukšana: 5.50 Smiltene; 6.30 Cēsis; 7.00 Valmiera. 

 
Ceļot prot tas, kā sirds ir redzīga un kā acs prot apstāties un svētīt. Ceļot prot tas, kas savu 

sirdi prot atraisīt. Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā.  
(Zenta Mauriņa) 

Grandiozā Kadriorgas pils, ko 18. gadsimta sākumā cars Pēteris I dāvināja savai sievai Katrīnai, uzskatāma 
par vienu no Ziemeļeiropas baroka arhitektūras meistardarbiem. Tā kā Kadriorgas pils ir viena no Igaunijas 
Mākslas muzeja filiālēm, tās apmeklētājus priecēs ne tikai pašas pils skaistums un griestu gleznojumi, bet arī 
aplūkojamā mākslas ekspozīcija.  
Kā pretstats tam Tallinā rodamas arī modernās mākslas izpausmes vietas – radošie kvartāli. Šoreiz iepazīsim 
vienu no tiem – hipsterīgo "Telliskivi" radošo kvartālu. Bet brīvajā laikā būs iespēja paklejot pa Tallinas vec-
pilsētas šaurajām ieliņām ar daudzajiem veikaliņiem un kafejnīcām… 

   

Kadriorgas pils 
Kadriorgas pils celta cara Pētera I laikā 18. gadsimta sākumā, veltot to šī 
cara sievai Katrīnai I. Pils tika nosaukta par Jekaterinentāli, bet igauņi to 
nosauca par Kadriorgu, kas no igauņu valodas nozīmē Katerīnas ieleja. 
Mūsdienās skaistajā baroka celtnē ir izvietojies Kadriorgas mākslas muzejs, 
kurā aplūkojami apmēram 9000 ārzemju mākslas darbi. Galveno kolekcijas 
daļu veido Rietumeiropas un Krievijas gleznas, grafikas, skulptūras, 
vēsturiskās mēbeles, stikla un porcelāna struktūras. 
 

Kadriorgas parks 
Vietējie paši sauc Tallinu par zaļo pilsētu, un tam ir iemesls. Parks sevī slēpj 
ne vienu vien pārsteigumu… 
Igaunijas lielāko pils un parku kompleksu 1718. gadā caram Pēterim I 
izveidoja itāļu arhitekts Nikola Mičeti. Līdz matemātiskai precizitātei 
projektētais pils parks ir lieliska pastaigu vieta. Parka stūrī mūsdienās 
izveidots arī japāņu dārzs. 
 

 Jaunie radošie kvartāli 
Bijušās Baltijas Dzelzceļa rūpnīcas teritorijā atrodas jaunais radošais kvartāls 
"Telliskivi". Efektīgi sienu gleznojumi, kvalitatīvas ēstuves, veikali un digitāli 
start-up uzņēmumi – tas viss raksturo industriālajā teritorijā izveidoto 
radošo pilsētiņu. Vieni šo vietu sauc par hipsteru paradīzi, daži – par 
piemērotu vietu ģimenes atpūtai, bet citi – par mākslas centru. Tur 
atradīsiet arī mazas kafejnīcas, kas liks sirdij straujāk pukstēt, jo tās tik 
tiešām ir ļoti fotogēniskas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



 

 Brīvais laiks Tallinas vecpilsētā 
 Iesakām apmeklēt : 

❖ skatu laukumus pie nocietinājumu mūra, 
❖ Sv. Katrīnas pasāžu, kura ir maza viduslaiku ieliņa ar dažādām amat-

nieku darbnīciņām, 
❖ veikaliņus, kafejnīcas vai LIDO…… 

 
Atgriešanās: ap 21.00 Valmiera; 21.30 Cēsis, Smiltene 22.10 
 

Ceļazīmes cena 32 EUR / bērniem 27 EUR. Papildu 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. 

«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  
20.09.2019. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksa 

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: 

• ekskursija pilī – pieaugušajiem 12 EUR, 

pensionāriem, studentiem, invalīdiem 10 EUR  

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
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