TALLINA UN JŪRAS MUZEJS JEB
HIDROPLĀNU OSTA
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.
14:00 Jūras muzeja jeb Hidroplānu ostas apmeklējums.
Vēsturiskajā hidroplānu angārā ir ekspozīcija, kas sastāv no 200 īstiem eksponātiem:
īsta zemūdene "Lembit", gadsimtu vecs ledlauzis "Suur Tõll", hidroplāns Short 184,
vecākā Igaunijas izcelsmes kuģa vraks utt.
Muzejā var izbaudīt ceļojumu apkārt pasaulei ar Dzelteno Zemūdeni,
nofotogrāfēties kostīmos. Tur ir liels akvārijs, simulatori, kino un daudz kas cits
aizraujošs!
Turklāt atvērta ir arī kafejnīca MARU un muzeja veikals, kurā ir lieliska izvēles jūras
tematikas priekšmetu.
Āra teritorijā ir darbojošās osta, kuģi, jahtas, lielisks pilsētas un jūras skats, kā arī
rotaļu laukums bērniem.
- 17:30 izbraukšana mājup.
- 22:30 atgriešanās Rīgā.
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām.

CEĻAZĪMES CENA – 33 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 jūras muzejā.
Iespējamās papildus izmaksas:
- Pusdienas,
- Dāvanas, suvenīri
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Piemaksa par komfortu (pēc vēlēšanās):
- Papildus vieta autobusā – 15 EUR
- Pirmās 3 rindas autobusā – 15 EUR

- 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
uzkodas.

LAI JUMS JAUKS CEĻOJUMS UN IZDEVUSIES ATPŪTA!
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