
  

 

 

 
 

 

   2022 

TARTU  

SKOLĒNU BRĪVDIENĀS 

Cenā iekļauta Ahhaa centra biļete un  

veselības apdrošināšana!!! 
  

  12.03. 1 diena EUR 35 
 

 bērniem EUR 25* 
 

 bērniem kopā ar vecākiem EUR 5** 
 diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

12.03. 

 

 
Rīga – Valka –  

Tartu – Valka – 
Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Tartu vecpilsētas apskate ar kājām: universitāte, rātslaukums,  

šķībā aptieka, Doma baznīcas drupas, Enģeļu un Velna tilts, pilskalns, pēdējo 

gadu slavenākais piemineklis - Tēvs un dēls u.c.! 

 Ahhaa zinātnes centrs, kas būs ceļvedis aizraujošā zinātnes pasaulē, kurā 

gaida atklājumi, piedzīvojumi, noderīgas zināšanas un jautra izklaide 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 
 

Atlaides bērniem 

*   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 25 

** ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu un kam līdzi brauc  

     vismaz viens no vecākiem (tētis, mamma) – EUR 5 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa Ahhaa centrā un un veselības 

apdrošināšana 

 ēdināšana    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 02.03. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 02.03.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 02.03.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

  

 

IMPRO 
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


