SATIKSMES PILSĒTIŅA – RAGANU
VALSTĪBA – DEBESS TAKA
1 diena
8:00 izbraukšana no Rīgas, no t/c "Origo" (jeb no bijušā pasta Elizabetes un Satekles
ielu stūrī).
10:30 ierašanās Igaunijas satiksmes pilsētiņā. (darbojas vasaras sezonā)
Šī ir unikāla iekštelpu satiksmes pilsētiņa, kurā darbojas luksofori un mirdz
lielpilsētas gaismas. Uz vietas tiek apgūti un ievēroti ceļu satiksmes noteikumi.
Centrā atradīsiet kafejnīcu, brīvdabas kino, diskotēku, sporta zāli un daudz ko citu, kam
būtu jābūt modernā pilsētā. Satiksmes pilsētiņā ir arī kartingu trase un
riteņbraukšanas mācību laukums, kur nākotnē varēs nokārtot riteņbraukšanas
eksāmenus.
Braucieni ar auto, karuseli, amerikāņu kalniņiem, bizbizmārīti, ar vilcieniņu baiļu istabā
u.t.t. ir par atsevišķu samaksu pēc izvēles. http://liikluslinn.ee/?lang=lat
13:30 Slepenā raganu taka Raganu valstībā.
Ierodoties Raganu valstībā, viesus sagaida galvenā ragana Uhti un aizved uz
noslēpumaino raganu taku. Takā gaida šķēršļi un pārsteigumi.
Atpūtinot kājas ugunskura laukumā, kopā ar burvi Augustu cepsim uz uguns
uzkodas. Ikviens varēs pagatavot sev garšīgu ēdienu un uzdzert raganu dzērienu.
Atgriežoties raganu valstībā, sāksies slotu mešanas sacīkstes, un labākie saņems
balvas. Dejosim raganu deju kopā ar galveno raganu!
16:00 pārgājiens pa Sennas debess taku.
Sännas Debess taka ir pārgājienu taka, uz kuras ir uzstādīts Saules sistēmas modelis
ar mērogu 1:1 miljards. Saule un četras pirmās planētas atrodas Sännas muižas
tuvumā, nākamās planētas atrodas Pärlijõe upes ielejā starp Sännas un Hurdas
ciematiem.
Pārvietojoties pa šo pārgājienu taku, gūsiet izpratni par mūsu planētas izmēriem
un gaismas ātrumu, varēsiet lasīt zinātnisko informāciju par planētām un Sauli, kā arī
iepazīsieties ar Sännas reģiona kultūras mantojumu.
- 18:00 izbraukšana mājup.
- 21:00 atgriešanās Rīgā.
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām.
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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.
- Ieejas biļete Satiksmes pilsētiņā.
- Ieejas biļete Raganu valstībā.
Iespējamās papildus izmaksas:
- Pusdienas,
- Dāvanas, suvenīri
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.
- Iesakām paņemt līdzi kaut ko dzeramu un uzkodas.

LAI JUMS JAUKS CEĻOJUMS UN IZDEVUSIES ATPŪTA!
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