
  
 

 

 

 

 

2021 

TALLINA UN 

APKĀRTNE 
Cenā iekļauta ieejas maksa apskates objektos un  

veselības apdrošināšana !!! 
  

  11.12. –12.12.  2 dienas EUR 85 

diena ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena 

11.12. 

 

 

 

 

Rīga – Ainaži 

Keila –Tallina 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Tallinas vecpilsēta un senā nocietinājuma siena ar sargtorņiem: 

Kiek in de Kok, Garais Hermanis, Resnā Margarita, rātslaukums, 

Ņevska katedrāle Tompea kalnā, skatu laukums uz Lejaspilsētu un 

jūru, rātslaukums, vecākais publiskais pulkstenis Tallinā un 

interesantie vecpilsētas pagalmiņi  

 bijušajos hidroplānu angāros ierīkotais modernais jūras muzejs 

Lennusadam, kas ir viens no lielākajiem un populārākajiem 

muzejiem Igaunijā 

 Ziemassvētku tirdziņš pilsētas rātslaukumā 

 brīvais laiks 

***viesnīca 

Tallinā 

svētdiena 

12.12. 

 

 

Tallina –

Joelahtme – 

Ainaži – Rīga 

 pastaigas Kadriorga pils parkā. Kadriorgas pils uzskatāma par 

Igaunijas arhitektūras grandiozāko pils un parka kompleksu. 

 Tallinas apskate ar autobusu. Pirita – populārā Tallinas kūrorta daļa 

un pazīstama ar savu jahtu ostu. 

 Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums, kura augstums sasniedz 

8 m un ir viens no visizcilākajiem Igaunijas dabas brīnumiem.  

 ainaviskās Tūrisalu klintis – jūras stāvkrasts  

 6 m augstais Keilas ūdenskritums, kas pieturoties ilgstošam salam, 

pārvēršas krāšņā leduskritumā 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

Naktsmītnes 
*** viesnīca Tallinas vecpilsētā, vēsturiskā ēkā (bez lifta):  divvietīgas istabas (katra savādāka, 

senlaicīgā stilā) ar WC un dušu, brokastis 

 

 



 Pieteikšanās ceļojumam  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas  

un EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 40 jāiemaksā līdz 11.11. 

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 01.12. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

    Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas 

izdarīšanai, jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma atsakoties no ceļojuma pēc  

11.11., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 01.12. , 

jūs zaudējat visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

    Atlaides un piemaksas 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī  

vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu un ceļo  

kopā ar pilnvaroto personu, – EUR  76  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 24 

    Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) 

ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos 

 veselības apdrošināšana 

    Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

     Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas kā Latvijā,  

(~EUR 15- 20 uz abām dienām).   

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus,  

nepieciešama vēl vismaz tikpat liela summa 

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! 

 

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. 

 

  

 

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 

 


