
   

 

 

27661174 
anete.kalnina@balt-go.lv 

Grupas vadītāja Sarmite 
Pavasara skolēnu brīvdienas Igaunijā. 

Tallina un ūdens prieki Pērnavas akvaparkā. 

11.–12.03.2023. 
 Cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 EUR 

Ekskursijas vadītāja Sarmīte Eglīte 
Izbraukšanas laiki – 5.40 no Smiltenes, 6.30 no Cēsīm, 7.10 no Valmieras  

 
 

Dosimies divu dienu aizraujošā ceļojumā uz Igauniju. Iepazīsim Tallinas skaistākās vietas. Dosimies uz vienu 
no Eiropā aizraujošākajiem muzejiem – Hidroplānu ostu (Igaunijas Jūras muzejs). Līdzi ņemam dvieļus un 

mīļākos peldkostīmus, jo ceļojumu noslēgsim, baudot ūdens priekus Pērnavas akvaparkā! 
 

 

1. diena – 11. marts, sestdiena 
Sveicieni Igaunijai.  
Piestāsim izlocīt kājas šarmantajā Vīlandes pilsētā. Neliela pastaiga parkā, 

pilsdrupu apkārtnē. Skats uz Vīlandes ezeru. Vīlandes piekaramais tilts. 

PUSDIENAS Tallinas restorānā LIDO. 

Kopīga pilsētas iepazīšana ar Balt-Go gidu. Apmeklēsim Tallinas sirdi – 

vecpilsētu. Te ir bagātīga kultūras dzīve vēstures gaisotnē. Tallinas 

viduslaiku vecpilsēta ir viena no pasaulē labāk saglabātajiem Hanzas 

pilsētu centriem. Apskatīsim Rātslaukumu, torņus un mūrus, kas ir 

saglabājušies līdz šodienai. 

Igaunijas aizraujošākais muzejs ir Hidroplānu osta (Igaunijas Jūras 

muzejs), kura ekspozīcija ir izvietota vēsturiskajos hidroplānu celtniecības 

angāros, kas atrodas zem ūdens, ūdenī un virs tā. Pastaiga muzejā sākas 

uz tilta, kas vispirms muzeja eksponātus ļauj aplūkot no augšas. Te 

apskatāmi gan hidroplāni, gan vecu kuģu vraki, bet viens no centrālajiem 

eksponātiem ir zemūdene "Lembit", kurā, protams, atļauts arī 

ieiet. 

Apmeklējuma laikā izbaudīsim visdažādākās muzeja piedāvātās 

aktivitātes. 

Iekārtošanās viesnīcā netālu no Tallinas vecpilsētas (Metropol Hotel 3*). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

2. diena – 12. marts, svētdiena 
Brokastis viesnīcā.  
Keilas ūdenskritums ir sešus metrus augsts un vairāku desmitus metru 
plats. Skati no latviešu filmas „Vella kalpi” tika uzņemti pie šī 
ūdenskrituma. Netālu atrodas parks un 16. gs. celtā Keilas muiža. 
 

Pērnava. Pusdienas Pērnavas lielveikala kafejnīcā. 

Ūdens prieki Tervise Paradiis akvaparkā (3 stundas). 

Atpūtniekiem piedāvājam relaksāciju un piedzīvojumu meklētājiem – 

adrenalīnu. Jūs gaida baseini un burbuļvannas, līkumota kalnu upe un 

ūdenskritumi, saunas, tvaika pirtis, atspirdzinoši aukstā ūdens baseini un 

visu gadu atvērts ārējais baseins ar siltu ūdeni. 

 

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju. 

 
 
Aptuvenie atgriešanās laiki tiks precizēti 
 

Ceļazīmes cena 95 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 85 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 
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu klases 
autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi; 
• nakšņošana viesnīcā; 
• brokastis. 

 

Ceļojuma cenā nav iekļauts: 

• Tallinas Jūras muzejs – 8 EUR;  

• pusdienas Tallinā – individuāli; 

• pusdienas Pērnavā – individuāli; 

• Pērnavas akvaparks 

http://www.terviseparadiis.ee/sdens_un_brs

vs_laika_centrslv/udens_atrakciju_parkslv/

udensparks_cenas    

 
* 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. 
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Ierobežotas pieejamības ārēja informācija 

 

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 24.02., tiek ieturēti 25 eiro; 
– atsakoties pēc 24.02., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 
 

 

piesakoties līdz  
24.02.2023. 

 

25 EUR atlikusī summa 
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