
  

 

 

 

 

 

   2021 

UZ ZIEMEĻIGAUNIJU AR 

BĒRNIEM 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un  

veselības apdrošināšana!!! 

 

        07.08. – 08.08. 2 dienas EUR 115 
 

 bērniem  EUR 89* 
 

 bērniem  EUR 70** 
sestdiena, 

07.08.  

 
Rīga – Ainaži 

– Tallina – 
Saku – 

Viinistu  

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Vembu-Tembumaa – ģimenes izklaides parks, kurā patīkamu un aizraujošu nodarbi sev 

atradīs gan paši mazākie ģimenes locekļi, gan skolas vecuma bērni un viņu vecāki. 

Parkā darbojas kartingu trase, ATV trase un baseini, kuros ūdens vienmēr ir silts 

(neaizmirstiet peldkostīmus!), kā arī daudz citu atrakciju (iekļautas cenā) 

 Tallinas zinātnes centrs Energia, kurā iespējams uzzināt visu par elektroenerģijas 

iegūšanu un nozares vēsturi. Centra iespaidīgākais eksponāts ir Eiropā unikāls zibens 

ģenerators, kas ļauj radīt līdz pat trīs metrus garu zibens lādiņu. Pārsteidzoši un 

aizraujoši eksperimenti, kas saistīti ar fiziku – skaņu, gaismu, optiku, atjaunojamo un 

atomenerģiju. Centra kopējā platība ir vairāk nekā 3000 kvadrātmetru, un tajā ir 

apskatāmas septiņas pastāvīgās izstādes par enerģijas vēsturi un elektroenerģijas 

ražošanu, kā arī par citām tēmām, kas saistītas ar klasisko fiziku.  

 Tallinas TV tornis (314 m) - augstākā celtne  visā Igaunijā. Lielisks panorāmas skats, 

kas paveras no 170 m augstuma; nervus kutinoša pastaiga pa stikla grīdu. Tallinu 

iepazīstinoši interaktīvi multimēdiju risinājumi un aizraujoša  interaktīva izstāde Gēni  

 pēc izvēles vakariņas viesnīcā (9,50 EUR) – jāpiesaka un jāapmaksā līdz 28.07.! 

 

**+viesnīca 

Harjumā 

novadā 

svētdiena, 

08.08. 

 

Viinistu – 

Rakvere –  
Aksi –  

Tartu –  
Valka –  

Rīga 

 atraktīvais Policijas muzejs Rakverē, kur iespējas pašiem noķert noziedzniekus, 

noņemt savus pirkstu nospiedumus, iejusties policista un noziedznieka ādā, uzzināt 

interesantas lietas par viltojumu pasauli, izmēģināt radara darbības principus un daudzas 

citas ne mazāk aizraujošas lietas no policijas ikdienas.  

 varenās Rakveres pilsdrupas ar neparastiem piedzīvojumiem. Pils apmeklētāji varēs 

izbaudīt 16. gadsimta tematiskā parka gaisotni un uz laiku iejusties bruņinieku un 

karavīru lomā, izmēģināt alķīmiķa seno arodu, ielūkoties moku kambarī, nāves istabā, 

viduslaiku bordelī, bārddziņa un astronoma darba telpās...  

 Ledus laikmeta centrā 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. Īsta meteoroloģisko novērojumu stacija, kurā 

iespējams uzzināt, kāds laiks gaidāms Igaunijā un jebkurā citā pasaules malā. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naktsmītnes 

**+ viesnīca Viinistu: 2-3-4 vietīgas istabas ar dušu un WC,  

brokastis. Viesnīca atrodas jūras krastā.  

Viesnīcas restorānā būs iespēja paēst siltas vakariņas, taču pamatēdiens 

jāpiesaka un jāapmaksā līdz 28.07. Piedāvājumā -  Krāsnī cepta 

cūkgaļas karbonāde ar grillētiem dārzeņiem, sinepju mērcē- 9.50 EUR 
/pers (desertu vai dzērienu varēs pasūtīt uz vietas) 

  Pieteikšanās ceļojumam  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 40 jāiemaksā   07.07.,  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā  28.07. 

 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 pēc 07.07., jūs zaudējat EUR 35 

 atsakoties no ceļojuma pēc 28.07., 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: – EUR 89 

 ** ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav 

sasnieguši 17 gadu vecumu un kam līdzi brauc vismaz viens no 

vecākiem (tētis, mamma) – EUR 70 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā– EUR 20 

    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 un veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

 vakariņas – 9.00 EUR jāpiesaka un jāapmaksā līdz 29.07. 

    Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs  

ir līdzīgas kā Latvijā (vismaz  30 – 35 eiro 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. 
 

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 

 


