
 
 

 

 

 

 
 

2021  

TALLINA, TAMPERE, SÄRKANNIEMI 

ATRAKCIJAS, LEDUS LAIKMETS UN 

AHHAA CENTRS TARTU 
 

 

 29.07. – 31.07.     3 dienas EUR 160 

ceturtdiena, 

29.07. 

 

 10.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens līdz Tallinai un iespēja apmeklēt bijušajos flotes lidmašīnu (hidroplānu) angāros ierīkoto 

jūras muzeju Lennusadam 

 Tallinas apskate, brīvais laiks, kad iespējams apmeklēt Tallinas vecpilsētu 

 22.30 prāmis Tallina – Helsinki (Tallink STAR) 

 nakšņošana uz prāmja četrvietīgās kajītēs ar dušu un WC 

piektdiena, 

30.07. 

 

 brokastis uz prāmja (brokastu paka no kuģa virtuves) 

 Helsinku apskates ekskursija ar autobusu.  

 brauciens līdz Tamperei. Särkanniemi atrakciju parks un skatu tornis Näsinneula.  

 Tamperes apskates ekskursija. Iespēja apmeklēt Muminu muzeju, Spiegu muzeju, Akmeņu muzeju 

Vapriiki centrā u.c. 

 atgriešanās Helsinkos. 21.30 – 24.00 prāmis Helsinki – Tallina (Viking line XPRS), nakšņošana uz 

prāmja četrvietīgās kajītēs ar dušu un WC 

sestdiena, 

31.07. 
 7.00 – nokāpšana no prāmja Tallinā 

 brauciens uz Tartu, pa ceļam ielūkojoties Eksi Ledus laikmeta centrā, kur skatāmi milzu mamuti un 

senais alnis, kura ragu garums ir 1 metrs! Tāpat te var redzēt, kāda izskatās Zeme no kosmosa, ledāju 

kušanu un kā šos procesus uztvēra tā laika cilvēks. 

 viesošanās Tartu zinātnes centrā AHHAA, kas būs ceļvedis aizraujošā zinātnes pasaulē, kurā gaida 

atklājumi, piedzīvojumi, noderīgas zināšanas un jautra izklaide 

 brauciens mājup, ierašanās Rīgā ap 20-21.00 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu (WC, kondicionētājs, 

karstais ūdens, tēja, kafija) ceļojuma laikā 

 prāmja biļete Tallina – Helsinki – Tallina ar TALLINK prāmi STAR un Viking 

Line prāmi XPRS, nakšņošanu četrvietīgā B klases kajītē ar dušu un WC  

 brokastis uz prāmja Helsinkos turpceļā – brokastu paka no kuģa virtuves 

 veselības apdrošināšana, grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

Ceļojuma cenā neietilpst 
 ieejas maksa atrakciju parkā Särkanniemi, AHHAA, Lennusadam, Ledus 

laikmeta centrā u.c. objektos 

 ēdināšana (izņemot brokastu paku uz prāmja) 

Piemaksas par papildu komfortu 
 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 50 

 piemaksa, ja vēlaties trīsvietīgu B klases kajīti – EUR 10 

 piemaksa, ja vēlaties divvietīgu B klases kajīti – EUR 30 

 piemaksa, ja vēleties vietu četrvietīgā A klases kajītē (ar logu) – EUR 10 

 piemaksa, ja vēlaties trīsvietīgu A klases kajīti (ar logu) – EUR 18 



 piemaksa, ja vēlaties divvietīgu A klases kajīti (ar logi) – EUR 52 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem līdz 11 gadu vecumam – EUR 70 

 ceļojuma cena bērniem no 12 līdz 16 gadu vecumam – EUR 110 

Pieteikšanās ceļojumam 
 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati, aizpildīta ceļojuma 

pieteikuma anketa un EUR 60 avansa iemaksa 

 vēl EUR 60 jāiemaksā līdz 28.04.  

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 28.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no  ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 28.04., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 28.04., jūs zaudējat EUR 100 

 atsakoties no ceļojuma pēc 28.06., jūs zaudējat visu summu 

 iemaksāto summu var 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.  !!! Pases, kas izdotas 

līdz 2007.gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 

gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

Iespējamās papildizmaksas (pēc izvēles) 

Muminu ieleja Tamperē (pieaug./bērniem) 13 / 6 EUR 

Muzeju centrs Vapriiki Tamperē (pieaug./bērniem) 13 / 6 EUR 

Spiegu muzejs Tamperē (pieaug./bērniem) 9 / 6 EUR 

Särkanniemi dienas biļete (akvārijs, planetārijs, skatu tornis, ieeja atrakciju parkā + atrakcijas) 45 / 39 EUR 

Zinātnes centrs AHHAA Tartu – grupā  12 EUR 

Ledus laikmeta centrs Eksi (pieaug./bērniem) 9 / 6 EUR 

Lennusadam hidroplānu ostas muzejs (pieaug./bērniem) 15 / 8 EUR 

 Drošības apsvērumu dēļ atrakciju parkā Särkanniemi atsevišķiem izklaides veidiem, sevišķi tiem, kas 

saistīti augstumu un ātru pārvietošanos ir noteikti dalībnieku auguma (vai svara) ierobežojumi!  

!  Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojumā 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

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 

 

 
 

 
 

 


