
 

 

 

 

 

 

SPA Pērnavā EEEssstttooonnniiiaaa   MMMeeedddiiicccaaalll   SSSPPPAAA 
 

23. aprīlis, ceturtdiena, 2020.g. 
 

Cena 17 EUR + 5 EUR par baseinu un pirts centra SPA Medical Estonia apmeklējumu 
Brauciens plānojas bez Balt-Go gida  

Brauciens neietilps 6 braucienu akcijā! 
Lejaslīgatne ( Gaujasmala) pl. 8:00, Cēsis pl. 8:30, Liepa pl. 8:40, Valmiera pl. 9:00 

 
    Relaksācijas un sevis lutināšanas brauciens uz Pērnavu. SPA procedūras palutinās ķermeni, bet 

daudzveidīgās pirtis uzlabos imunitāti. 

 
  

Brīvais laiks Pērnavā 
 

Pērnavas lielveikala apmeklējums (~1h) 

Estonia Medical SPA 
Aicinām izbaudīt dienu, kad iespējams izrauties no apkārtējās pasaules un 
ļauties mierpilnai atpūtai! 
SPA centrā 3 stundu garumā būs iespējams izbaudīt: 

➢ Somu sauna ( temperatūra līdz pat 95o ) 
➢ Tvaika pirts ( labākais ādas attīrīšanās veids) 
➢ Kneipa terapija ( karstā un aukstā ūdens pastaigu ceļš)  
➢ VICHY dušas ( ūdens masāža stresa mazināšanai) 
➢ Džakuzi  
➢ Japāņu baseins ( ieteicams apmeklēt pēc sāls saunas) 
➢ Sāls sauna ( lieliski attīra elpceļus) 
➢ Baseini 

Saunas un ūdens procedūras palīdzēs uzlabot emocionālo labsajūtu un 
Jūsu enerģijas līmeni! 
 
 SPA centra apmeklējuma maksa : 5 EUR no personas 
     (Līdzi nepieciešams ņemt peldlietas, dvieļus) 
 
Atgriešanās laiks orientējoši uz pl. 17:00 Valmierā, 17:30 Cēsis,  
18:00 Līgatne 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27775764  

27661174 

balt-go@balt-go.lv 



Ceļazīmes cena 17 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  
{1.04.2020.} 

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: 

• SPA centra apmeklējuma maksa : 5 EUR no 
personas 

 

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