
 

 

 

 

 

 

Pērnava skolēnu rudens brīvdienās 
Sestdiena,26.10.2019. 

 Cena 25 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 23 EUR 
Grupas vadītāja – Inga Zariņa 

Izbraukšana pl. 7.30 no Smiltenes, 8.00 no Valmieras, 8.30 no Cēsīm, 9.10 Limbažiem 
 

Lai labāk izprastu vides un cilvēku praktiskās darbības mijiedarbību, apmeklēsim dabas izglī-
tības centru „Ziemeļvidzeme”. Dosimies vienas dienas ceļojumā izbaudīt Pērnavas valdzinā-

jumu. Apmeklēsim lielāko akvaparku Igaunijā – Tervise Paradiis. Akvaparkā ir pieejami 
ūdens baseini, dažādu ātrumu ūdens caurules, relaksējošas burbuļvannas, pirtu centrs un 

āra baseins.  Dosimies palūkot eksotiskos dzīvniekus Mini Zoo.  
  

Dabas izglītības centrs „Ziemeļvidzeme” 
 

Dabas izglītības centrā mums būs iespēja interaktīvā veidā – caur spēlēm un 
smiekliem apgūt teoriju - iegūt un nostiprināt zināšanas par īpaši 
aizsargājamām dabas teritorijām un Vidzemes akmeņainās jūrmalas 
piekrasti. 

Eksotiskais terārijs „Mini Zoo" 
Terārijā „Mini Zoo", kas atrodas Pērnavas centrā, var aplūkot dažnedažādus 
rāpuļus — gan čūsku mazuļus pirksta garumā, gan milzīgus tīklainos pitonus 
un tīģerpitonus. Apmeklētājiem ir iespēja iepazīt arī vairākas ķirzakas, 
piemēram, gekonveidīgās ķirzakas un zaļās iguānas. 
Drosmīgākie apmeklētāji var dzīvniekus aplūkot pavisam tuvu un pat 
aptaustīt tos. 
Tie, kas nevēlēsies doties uz Zoo varēs doties un baudīt brīvo laiku pastaigā 
pa Pērnavas vecpilsētu. 

Brīvais laiks pilsētā 
Pirms dodamies baudīt ūdens priekus Tervise akvaparkā ieturēsim 
spēcinošas pusdienas kādā no Pērnavas kafejnīciņām. 

Ūdens prieki Tervise Paradiis akvaparkā (3 stundas) 
Atpūtniekiem piedāvājam relaksāciju un piedzīvojumu meklētājiem - 
adrenalīnu. Jūs gaidīs baseini un burbuļvannas, līkumota kalnu upe un 
ūdenskritumi, somu saunas, tvaika pirtis, atspirdzinoši aukstā ūdens baseini 
un visu gadu atvērts ārējais baseins ar siltu ūdeni. 
 
Atgriešanās Limbažos ap 19.40, Cēsīs ap 20.20, Valmierā 20.50, Smiltenē 
21.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 25 EUR / bērniem 23 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 (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  
11.10.2019. 

(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: 
 

• Tervise Paradiis akvaparka apmeklējums 3 

stundas – grupas maksa tiks precizēta! 

Sīkāka informācija par cenām Tervise 

akvaparkā - 

http://www.terviseparadiis.ee/sdens_un_brsvs_l

aika_centrslv/udens_atrakciju_parkslv/udenspar

ks_cenas 

• Mini Zoo zoodārza apmeklējums – 7 EUR 

pieaugušajiem/ 5 EUR skolēniem/ 3 EUR 

pirmskolas vecuma bērniem 

• Dabas izglītības centrs „Ziemeļvidzeme”- 

bezmaksas 

• Brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 

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

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 
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