
 

 

 

 

 

 

 Tallina orhideju ziedēšanas laikā 
Sestdiena, 7.03.2020. 

 Cena 32 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 27 EUR 
Grupas vadītāja Dace Sarkane 

Izbraukšana (orientējoši) no Smiltenes pl. 5.30, no Raunas pl. 6.00, no Valmieras pl. 6.00, no 
Cēsīm pl. 6.30, no Limbažiem pl. 7.45 

 
Martā Tallinas botāniskas dārzs pārvēršas par ziedošu orhideju paradīzi. Iepazīsim bur-

vīgo Tallinas vecpilsētu ar tās varenajiem viduslaiku mūriem un romantiskajām ieliņām! 

Brīvais laiks Tallinā. 

   

Orhideju izstādē Tallinas Botāniskajā dārzā 
 

Orhideju izstāde ir īsti svētki Tallinas Botāniskajā dārzā. Šis ir laiks, kad 
vienkopus pulcējās orhideju audzētāji, pazinēji un mīļotāji. Izstādē 
apmeklētājiem būs iespējams uzzināt daudz jauna par orhideju kopšanu un 
audzēšanu. Papildus uz vietas būs arī stādu gadatirgus, kurā ikviens varēs 
iegādāties krāšņos stādus. 
 

Apmeklēsim Tallinas sirdi – vecpilsētu 
Apmeklēsim Tallinas sirdi – vecpilsētu. Te ir bagātīga kultūras dzīve 
vēstures gaisotnē. Tallinas viduslaiku vecpilsēta ir viens no pasaulē labāk 
saglabātajiem Hanzas pilsētu centriem. Apskatīsim Rātslaukumu, torņus un 
mūrus, kuri ir saglabājušies līdz šodienai. Varēsim iegādāties suvenīrus kādā 
no daudzajiem suvenīru veikaliņiem. 
Kalev šokolādes veikaliņa apmeklējums. 
 

Brīvais laiks vecpilsētā krodziņa apmeklējumam 
Izbaudīsim nesteidzīgu atpūtu kādā omulīgā krodziņā. 
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 32 EUR, bērniem 27 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 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 
var pāradresēt citam, kurš vēlas doties šajā braucienā.  
 

 
 
 
  

piesakoties līdz  
21.02.2020. 

(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: 
 

• Tallinas botāniskā dārza un orhideju 

izstādes apmeklējums – 5,5 EUR 

pieaugušajiem, 3 EUR senioriem un 

skolēniem (atlaides spēkā, uzrādot 

apliecību!!!)  

• brauciena laikā par papildu maksu var tikt 

piedāvāti 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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