
 

 

 

 

 

 

Lotes brīnumzemē Igaunijā 
Trešdiena, 1.07.2020. 

 Cena 22 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 18 EUR 
Grupas vadītāja – Inga Zariņa 

Izbraukšana pl. 7.00 no Smiltenes, pl. 7.50 no Cēsīm, pl. 8.30 no Valmieras. 
 

 Lotes zemē gaida vairāk nekā 100 atrakcijas, 11 tematiskās mājas, izgudrojumi un 
piedzīvojumi visai ģimenei. Izgudrotāju ciemā tiksieties ar populārās animācijas filmas „Lote 
no Izgudrotāju ciema” varoņiem un kopā ar viņiem izgudrosiet un spēlēsieties. 

  

 Rannametsa kāpa ar skatu torni 
 

Rannametsa kāpas Igaunijā ir populārs Luitemā dabas lieguma apskates ob-

jekts. Igaunijas augstākās kāpas Topimegi virsotnē uzstādīts 18 metrus 

augsts skatu tornis, no kura paveras brīnišķīgs skats uz blakus esošo Baltijas 

jūru un Luitemā dabas liegumu. Paši igauņi apgalvo, ka no Topimegi kāpas 

skatu torņa iespējams redzēt 50 kilometru attālumā, skaidrā laikā varot pat 

saskatīt Kihnu salu. 

Atrakciju parks “Lotes zeme” 
Baltijā lielākais bērnu atrakciju parks ‘’Lotes zeme”. Labsirdīgās suņu 
meitenes Lotes izklaides parks aizņem 20 h platību un atrodas jūras krastā. 
Lotes zemē varēs atrast daudz ko no tā, kas redzams populārajā animācijas 
filmā "Lote no Izgudrotāju ciema" un bērni visus izgudrojumus varēs 
izmēģināt un lietot. Parkā uzbūvētas 11 reāla izmēra mājas un vairāk nekā 
100 dažādas atrakcijas.  
 
Biļete sākot no 2 gadiem 17 EUR. 
Biļete bērniem vecumā līdz 2 gadiem bezmaksas 
Biļete pensionāram 12 EUR 
Ieejas biļete jāapmaksā, iegādājoties ceļojumu. 
 
 
Atgriešanās Valmierā ap pl. 19.30 Cēsīs pl. 20.00, Smiltenē pl. 20.50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 22 EUR / bērniem 18 EUR  

Papildu vieta autobusā 10 EUR. 

 
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā, 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 
 

• ieejas biļete Lotes zemē – 17 EUR no personas, 

• brauciena laikā par papildu maksu var tikt 
piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 

 



 
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 autobusā. 

“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  
16.06.2020. 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR + 17 
EUR ieejas 

biļete LOTES 
ZEMĒ 

Avansa maksu 

jāveic 5 dienu 

laikā no 

pieteikšanās brīža. 

atlikusī summa 

mailto:balt-go@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums

