ZINĀTNES CENTRS AHHAA –
PEIPUSA SARKANĀS KLINTIS –
EKSKURSIJA KALNRAČU ŠAHTĀ –
NARVAS CIETOKSNIS
2 dienas
1.diena.
- 7:00 izbraukšana no Rīgas.
- Peipusa ezers, ko dēvē par Igaunijas otro jūru. Kallaste. Smilšu pludmale, stāvkrasts
– rudās klintis (vairāk kā 200 m garas, līdz 9 m augstas). Stāsts par Peipusa piekrastes
iedzīvotājiem – vecticībniekiem un viņu sīpolu audzēšanas tradīcijām un zvejniecību.
- Brauciens līdz Kohtla Jarvei. Kalnraču muzeja apmeklējums. Pazemē varēsiet redzēt,
dzirdēt, izgaršot un izjust tieši to, ko izjuta vīri, kuri vairāku desmitu gadu garumā ik
dienas raktuvēs veica smagus darbus.
- Ogļraču pusdienas - zupa, pamatēdiens, dzēriens.
- Valastes ūdenskritums. Somu līča stāvkrasts. Ontikas stāvkrastā atrodas Valastes
ūdenskritums, kas ar savu 30 metru augsto ūdens sienu ir augstākais Igaunijā.
Ontikas stāvkrasts ir vairāk nekā 1100 km garās slavenās Baltijas glints, kas sākas
Zviedrijā, Ēlandes salā, un beidzas Krievijā pie Ladogas ezera, augstākā daļa.
- Ierašanās atpūtas kompleksā un izvietošanās naktsmītnēs.
2. diena.
- Brokastis.
- Izbraukšana uz Narvu. Narvas cietokšņa apskate. Narvas cietoksnis ir vecākais un
lielākais cietoksnis Igaunijā (būvēts 13.–17. gadsimtā), kopā ar Ivangorodas cietoksni
Narvas upes pretējā krastā tas veido unikālu arhitektūras ansambli, kas ir viens no
Ziemeļeiropas ievērojamākajiem šāda veida vēstures pieminekļiem.
- Tartu. AHHAA piedāvā dažādas ekspozīcijas, aizraujošas nodarbības, piedzīvojumus
un noderīgas iemaņas. Visas ekspozīcijas ir interaktīvas, visu var sajust un
izmēģināt – šeit gan lieli, gan mazi var iepazīties ne tikai ar zinātni un tehnoloģijām, bet
arī līdzdarboties meistardarbnīcās un dažādos eksperimentos. Te fizikas likumi ir
sataustāmi, sadzirdami, saredzami un sajūtami pašam uz savas ādas. Galu galā, te
pat var izmēģināt braucienu ar velosipēdu, kas ripo pa trosi veselu deviņu metru
augstumā!
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- 22:00 atgriešanās Rīgā.
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām.

CEĻAZĪMES CENA – 97 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.
- Nakts labiekārtotā naktsmītnē atpūtas kompleksā.
- Brokastis.
- Ieejas biļetes Kalnraču šahtā, Narvas cietoksnī un Zinātnes centrā AHHAA.
- Ogļraču pusdienas.
Iespējamās papildus izmaksas:
- Pusdienas otrajā dienā, vakariņas,
- 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, pirmās nepieciešamības
medikamentus (citramons, ogle un tml.)

LAI JUMS JAUKS CEĻOJUMS UN IZDEVUSIES ATPŪTA!
67227131, 27807575
www.celojumueksperts.lv info@celojumueksperts.lv
Grēcinieku 30 – 8, Rīga
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