
 

 

 

 

 

 

Tallina un Pērnava 
Ziemassvētku noskaņās. Silta 

atpūta «Laulasmaa SPA» 
18.–19.12.2021. 

 Cena 97 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 87 EUR 
Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 

Izbraukšanas laiki – no Smiltenes pl. 6.00, Cēsīm pl. 6.50, Valmieras pl. 7.30 
 

 

Decembris ir klāt, līdz ar to atnāk Ziemassvētku sajūtas! Tumšie un aukstie ziemas vakari liek meklēt kādu 
siltu dzērienu un visur gribas redzēt svētku gaismiņas. Dosimies notvert svētku sajūtas, apmeklējot Tallinas 
Ziemassvētku tirdziņu. Izbaudīsim “Laulasmaa SPA” siltās pirtis un baseinus, kad aiz loga valda ziemas sals. 
Burvīga pastaiga svētku gaismās tērptajā Pērnavas pilsētā. 
   

1. diena – 18. decembris, sestdiena 
 

Tallinas viduslaiku vecpilsēta ir ideāla vieta, kur izbaudīt tuvojošos 
svētkus. Iespēja doties nelielā pastaigā pa līkumainajām ieliņām starp 
vēsturiskajām ēkām, aplūkojot svētku rotā tērptos namu skatlogus. 
Savukārt Tallinas Ziemassvētku  tirdziņš piesaista ar savu pasakaino 
noskaņu. Tā centrālais objekts ir Igaunijas galvenā Ziemassvētku egle, kuras 
tradīcijas sniedzas līdz 1441. gadam.  Te tirgoņi plašā sortimentā piedāvā 
igauņu tradicionālos rokdarbus, amatniecības izstrādājumus un 
Ziemassvētku ēdienus – asinsdesas, skābētus kāpostus, kā arī piparkūkas un 
sildošus dzērienus. (Tallinā paredzētais laiks no pl. ~12.00 līdz 14.30) 
Apmeklētāji var droši staigāt apkārt un apbrīnot šo skaisto vietu. 
Iekārtošanās viesnīcā Hotel Laulasmaa Spa.  
Hestia Hotel Laulasmaa Spa relaksējošā atmosfēra piedāvā augsta līmeņa 
atpūtas iespējas. No viesnīcas istabām paveras brīnumskaists skats uz jūru 
vai priežu mežu.  
Patīkamu atslodzi piedāvā ūdens un pirts centrs, kurā iespējams izbaudīt 
dažādas pirtis un silta ūdens baseinus.  
Ūdens un saunu centra apmeklējums iekļauts viesnīcas cenā.  
Pēc vēlēšanās iespēja doties uz viesnīcas restorānu un ieturēt gardas 
vakariņas. 
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2. diena – 19. decembris, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  
Rīta pelde. Izrakstīšanās no viesnīcas pl. 12.00. 

Aplūkosim dabas brīnumu –  Keilas ūdenskritumu. Tas ir sešus metrus 
augsts un vairākus desmitus metrus plats. Skati no latviešu 
filmas „Vella kalpi” tika filmēti pie Keilas ūdenskrituma. Netālu atrodas 
parks un 16. gs. celta Keilas muiža. 
Trepoja ir skaistākā Igaunijas kaskāde. Ziemas periodā dzirkstošais ūdens 
veido gleznainus sasalumus. Gājēju tilts. 
Tālāk dosimies baudīt Ziemassvētku gaisotni Pērnavas kūrortpilsētā, kur 
Ziemassvētku vecītis un viņa palīgi gaida mazos un lielos pilsētas 
iedzīvotājus, kā arī visus viesus, lai kopīgi baudītu aizraujošos Ziemassvētku 
pasākumus un izrādes. 
Iespēja apmeklēt Pērnavas lielveikalu un iegādāties dāvanas mīļajiem. 
 
Atgriešanās laiki tiks precizēti! 

Ceļazīmes cena 97 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 87 EUR. 
Papildu vieta autobusā 30 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 30 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. 

 
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
Līdzi nepieciešams ņemt sejas masku un roku dezinfekcijas līdzekli.  
  
Informējam, ka gadījumā, ja atkal pastiprināsies Covid-19 izplatība un plānotais ceļojums no “SIA Balt-Go” 
neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs notikt, 
vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojā Cēsīs 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-
ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma 
– pirms 3.12., tiek ieturēti 25 eiro; 

– atsakoties pēc 3.12., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

piesakoties līdz  
3.12.2021. 

 

25 EUR atlikusī summa 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 

• nakšņošana SPA tipa viesnīcā; 

• brokastis. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauti 
 

personīgie izdevumi. 
* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas mēnesi pirms brauciena. 

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

 

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

