
 

 

 

 

 

 

Brauciens dāmām – Igaunija 
orhideju ziedēšanas laikā!  

9.– 10.03.2019 
         Cena 95 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 85 EUR 

Ekskursijas vadītājs Dace Sarkane 
 
 

Greznā Kernu muiža. Martā Tallinas botāniskais dārzs pārvēršas par ziedošu orhideju paradīzi. Iepazīsim 
burvīgo Tallinas vecpilsētu ar tās varenajiem viduslaiku mūriem un romantiskajām ieliņām! Relaksējoša 
atpūta Tallinn Viimsi SPA. Sieviešu dienas ieskaņās ļausimies iepirkšanās priekiem jaunajā Tallinas 
tirdzniecības centrā T1. 
   

1. diena 9. marts– sestdiena 
 

Izbraukšanas 4.50 no Smiltenes, 5.20 Valmieras, 6.00 no Cēsīm.  
 
Palūkosim Kernu muižu, kas ir kļuvusi par jaunu notikumu vietu, kur tiek 
organizēti koncerti, teātra izrādes, kāzas, semināri un svinības. Muižas iekš-
telpas par unikālām padara aizkari un mēbeles, kas nākuši no Anglijas kara-
lienei Elizabetei II piederošās St John's Lodge pils.  
Pēc muižas ekskursijas izbaudīsim atpūtu muižas kafejnīcā palutinot sevi ar 
gardu kafiju vai tēju un gabaliņu gardas kūkas. 
Orhideju izstāde ir īsti svētki Tallinas Botāniskajā dārzā, šis ir laiks, kad 
vienkopus pulcējās orhideju audzētāji, pazinēji un mīļotāji. Izstādē tās 
apmeklētājiem būs iespējams uzzināt daudz jauna par orhideju kopšanu un 
audzēšanu. Papildus uz vietas būs arī stādu gadatirgus, kurā ikviens varēs 
iegādāties krāšņos stādus. 

 
Iekārtošanās viesnīcā Viimsi SPA hotel 
 

Cenā iekļauts viesnīcas ūdens un saunu centra apmeklējums 
(līdz pl. 22:00). 

Viesnīca Tallinn Viimsi Spa atrodas gleznainajā Vīmsi pussalā, 15 minūšu 
brauciena attālumā no Tallinas pilsētas centra.  
Greznajā pirts centrā papildus četrām dažādām tvaika pirtīm ir arī sāls ak-
meņu, malkas apkures un kadiķu pirts.  
Starp saunu apmeklējumiem jūs varat atpūsties SPA baseinos un burbuļ-
vannās un baudīt atspirdzinošus kokteiļus SPA bārā. 
Par papildus maksu iespējams pieteikt bagātīgas zviedru galda vakariņas 
viesnīcas restorānā. 
Vakariņu maksa 14 EUR  
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2. diena 10. marts – svētdiena  
 

Brokastis.  

Apmeklēsim Tallinas sirdi- vecpilsētu. Te ir bagātīga kultūras dzīve vēstures 
gaisotnē. Tallinas viduslaiku vecpilsēta ir viena no pasaulē labāk saglabāta-
jiem Hanzas pilsētu centriem. Apskatīsim Rātslaukumu, torņus un mūrus, 
kuri ir saglabājušies līdz šodienai. Varēsim iegādāties suvenīrus, kādā no vai-
rākiem suvenīru veikaliņiem. 
Kalev šokolādes veikaliņa apmeklējums. 
Izbaudīsim iepirkšanās priekus jaunākajā Tallinas tirdzniecības centrā T1. 
Centrs veido jaunu dimensiju ar gandrīz 6 metrus augstiem panorāmas lo-
giem, ar milzīgiem stikla kupoliem un uz ēkas jumta uzstādītu panorāmas 
ratu, kas parāda Tallinu no jauna horizonta. 

 

Atgriešanās Cēsis ap pl. 22:00 
 
 

Ceļazīmes cena 95 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 85 EUR 
Papildus vieta autobusā 30 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 EUR 

 

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

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. 

 

Brauciens plānojas grupā 20-40 personas. 

 

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  
{22.02.2019.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• nakšņošana Tallinn Viimsi SPA  

• halāts 

• SPA zonas apmeklējums līdz22:00 

• brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Kernu muiža ar kafijas pauzi – 8  EUR 

• Orhideju izstāde – 6 EUR/ 4 EUR skolēniem 

senioriem ( lūdzam ņemt līdzi pensionāru un 

skolēnu apliecības) 

 

* 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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