
                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

TARTU- Universitātes pilsēta. 
Luksuss atpūta modernajā V-SPA   

8.02 – 9.02.2020. 
         Cena 125 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 110 EUR 

Ekskursijas vadītājs Iveta Sproģe 
Izbraukšanas 8.00 no Cēsīm, 8.30 Valmieras, 9.00 no Smiltenes. 

 
 

Apmeklēsim Igaunijas modernāko muzeju - Igaunijas Nacionālo muzeju. 
Ziemas aukstumā SPA jeb ūdens relaksācijas centri ir tā vieta, kas ātri ļauj iegūt fizisku un garīgu 

labsajūtu. Dosimies  izbaudīt plašo V-SPA ūdens centra piedāvājumu. Apburošā SPA un pirts 
centra relaksācijas pasaulē, kā arī pirts un sāls pasaulē mirklis apstāsies. 

   

1. diena 8. februāris – sestdiena 
 

 
Tipogrāfijas un papīra muzejs. Šeit ne tikai vienkopus izvietotas dažādas 
drukas preses un gadsimtiem seni tipogrāfijas aparāti, bet arī mīt kaķis 
Johans Gūtenbergs. 
Muzeja telpās var pazust papīru un grāmatu kalnos, iejusties tipogrāfijas 
darbinieka ādā. Neparasta izstāžu ekspozīcija, senas tipogrāfijas mašīnas 
istaba ar senām grāmatām, kas atgādina Harija Potera dzīves vietu. Tas viss 
ierīkots, kādā bijušās fabrikas teritorijā. Visas eksponētās iekārtas reāli 
strādā un dažkārt tiek izmantotas drukas darbu veikšanai. 
Tartu vecajā observatorijā apskatāmi daži no pasaulē labākajiem 
teleskopiem. Tāpat iespējams uzkāpt krietni augstu tās kupolā un 
palūkoties kādā no teleskopiem pašam. Te apskatāms arī tāds retums 
kā arābu debess globuss. 
TARTU- Universitātes pilsēta. Nelielā pastaigā pa pilsētas centru, būs iespē-
ja apskatīt Rātslaukumu un pilsētas simbolu- strūklaku ‘’Studentu skūpsts’’, 
uzzināt par interesantiem faktiem no pilsētas un Tartu universitātes vēstu-
res. Kās sodīja studentus 19 gadsimtā? Kādus svētkus studenti svinēja?  
Pastaigā pa Domu kalnu dzirdēsiet gan par slaveniem zinību vīriem, gan na-
badzīgiem studentiem, gan interesantām studentu tradīcijām.  
 
Iekārtošanās viesnīcā V SPA Tartu ( Tartu pilsētas centrs) 
Pirts un baseina centra apmeklējums. 
 

Nosaukumam V Spa, kas sastāv no viena burta, iedvesma gūta, domājot par 
vitalitāti. Viss labais šeit dzīvē sākas ar ūdeni. 
V Spa jūs gaida 11 dažādi baseini un burbuļvannas.  Ļaujiet relaksējošā 
baseina zemūdens masāžai parūpēties par jūsu ķermeni un atjaunot 
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mundrumu. Baseinu zonas ir izveidotas tik omulīgi, ka jutīsimies gluži kā 
devušies atpūtā uz paradīzes salu. 
 
 

2. diena 9. februāris – svētdiena  
 

Brokastis viesnīcas restorānā. 

Rīta pelde baseinu centrā ( 9.00-12.00) 

Iepazīsim Igaunijas Nacionālo muzeju kopā ar vietējo gidu. Muzeja kolekci-
ja, 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. 
Hellenurmes ūdens dzirnavas. 
Dzirnavu saimniece pastāstīs par senlaiku dzīves apstākļiem, kā arī maizes 
telpā pacienās tradicionālo rudzu maizi. 
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 

Ceļazīmes cena 125 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 110 EUR 
Papildus vieta autobusā 30 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 45 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. 

 

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  
{24.01.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi 

• nakšņošana V SPA Hotel 

• SPA zonas apmeklējums  

• brokastis 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• Igaunijas Nacionālā muzeja apmeklējums 

kopā ar vietējo gidu ~ 14  EUR 

• Tipogrāfijas un papīra muzejs – 8 EUR 

pieaugušajiem/ 4 EUR senioriem un bērniem 

• Tartu observatorija ~ 5 EUR no personas 

• Hellenurmes dzirnavas – maksa tiks precizēta! 

 

* 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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