
 

 

 

 

 

 

Tartu Vudila parks un apgrieztā māja 
Trešdiena, 22.07.2020. 

  Cena 26 EUR/ bērniem līdz 15 gadiem: 22 EUR 
Grupas vadītāja: Inga Zariņa 

Izbraukšana pl. 7.00 no Cēsīm, 7.30 no Valmiera, 8.00 no Smiltenes 
 

 “Vudila” ir rotaļu zeme visai ģimenei, gleznainā Kaiaveres ezera piekrastē. Izbaudīsim ūdens 
atrakciju parku, batutu centru, dzīvnieku parku, laivas, katamarānus, spēļu istabas, izjādes 
un daudz ko citu. Apgrieztā māja Tartu mums piedāvās galvu reibinošu piedzīvojumu! 

 
  

 Apgrieztā māja 
 

Apgrieztā māja piedāvā galvu reibinošu piedzīvojumu gan lieliem, gan ma-
ziem. Vārda tiešā nozīmē – māja ir apgriezta kājām gaisā. Augšējais stāvs ir 
apakšējais, bet apakšējais stāvs ir augšējais. Dīvāni, virtuves skapīši un viss 
pārējais, kas parastā dzīvojamā mājā atrodas uz grīdas, Apgrieztā mājā at-
rodas pie griestiem. 

VUDILA ROTAĻU ZEME 
“Vudila” ir Igaunijā lielākā rotaļu zeme visai ģimenei, gleznainā Kaiaveres 
ezera piekrastē. Apvienotajā ieejas biļetē izbaudīsim ūdens atrakciju parku, 
batutu centru, dzīvnieku parku, šūpoles, kalniņus, laivas, katamarānus, spē-
ļu istabas un daudz ko citu. Izpriecu atrakcijas un spēļu laukumi ir piemēroti 
kā mazuļiem, tā arī lielākiem bērniem. 

Papildus izklaidēm Vudila rotaļu zeme piedāvā ēdināšanas pakalpojumus. 

Izjādes ar zirgu ir par papildus maksu. 

Līdzi jāņemam peldlietas! 

Atgriešanās Smiltenē ap pl. 19:00, Valmiera 19:30, Cēsīs 20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 26 EUR/ Bērniem 22 EUR   Papildus 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 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  
{7.07.2020.} 

(2 nedēļas pirms brauciena) 

10 EUR 
Avansa maksu 

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: 

• Apgrieztā māja – 6.5 EUR pieaugušajiem/ 5.5 

EUR bērniem 

• Vudila parks – 10 EUR pieaugušie/ 5 EUR 

seniori/  bērni vecumā 1-3 gadi 7 EUR/ bērni 

vecumā no 4-17 gadi 15 EUR 

• Brauciena laikā par papildus maksu var tikt 
piedāvāti arī vēl citi objekti un maltītes. 
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