TALLINA UN TV TORNIS
1 diena
6:45 izbraukšana no Rīgas, no t/c "Origo" (jeb no bijušā pasta Elizabetes un Satekles
ielu stūrī).
- 11:30 ierašanās Tallinā.
- Pilsētas apskates ekskursija grupas vadītāja - gida pavadībā. Ekskursijas laikā
iepazīsimies ar Tallinas vecpilsētu un apskatīsim seno nocietinājuma sienu ar
sargtorņiem.
- No skatu laukuma pavērsies lielisks skats uz Lejaspilsētu un jūru.
Pēc ekskursijas brīvs laiks patstāvīgai pilsētas apskatei, pusdienām, muzeju
apmeklējumam un suvenīru iegādei.
16:30 pacelšanās atjaunotajā TV tornī. No torņa paveras lieliska pilsētas panorāma.
Tornī ierīkoti moderni multimēdiju monitori, kuros ir informācija par redzamajiem
skatiem, stikla lūkas zem kājām. Tāpat tornī ir kafejnīca. Jūs varat iedzert tēju 186 m
augstumā, baudot burvīgus skatus.
- 17:30 izbraukšana mājup.
- 22:30 atgriešanās Rīgā.
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām.

CEĻAZĪMES CENA – 29 EUR (ja grupā ir vismaz 40 dalībnieki)
Cenā iekļauts:
- Brauciens komfortablā tūrisma klases autobusā, aprīkotā ar mikrofonu, DVD,
CD, WC, komfortabliem regulējamiem sēdekļiem, kondicionieri.
- Grupas vadītāja - gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā. Ekskursija Tallinā.
- Ieejas biļete Tallinas TV tornī.
Iespējamās papildus izmaksas:
- Pusdienas,
- Ieejas biļetes Tallinas muzejos brīvajā laikā pēc izvēles,
- Dāvanas, suvenīri
Piemaksa par komfortu (pēc vēlēšanās):
- Papildus vieta autobusā – 15 EUR
- Pirmās 3 rindas autobusā – 15 EUR
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- Ceļojumā obligāti jāņem līdzi pase vai ID karte.
- Braucot uz Šengenas zonas valstīm (tai skaitā Igauniju) pase var būt derīga līdz
ceļojuma pēdējai dienai. Bērniem bez vecāku pavadības nav nepieciešama pilnvara.
Izbraucot ārpus Šengena zonas valstīm, pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās
datuma. Precizēt informāciju par kārtību, kādā var šķērsot Latvijas robežu, var zvanot
uz valsts robežsardzes tālruni 67075616.
- Tā kā ceļā paies aptuveni 5 stundas, tad iesakām paņemt līdzi kaut ko dzeramu un
kādas uzkodas.

LAI JUMS JAUKS CEĻOJUMS UN IZDEVUSIES ATPŪTA!
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