VALGAS MILITĀRAIS PARKS –
SANGASTES PILS – CEĻU MUZEJS –
MUNAMEĢIS
2 dienas
1.diena.
- 8:00 izbraukšana no Rīgas.
- Valgas militārās tematikas parks. Militārās tematikas parkā ir militārie
transportlīdzekļi, bruņumašīnas, tanks, mežabrāļu bunkurs, plaša ieroču kolekcija un
daudz cita. Ja vēlaties vingrināties šaušanā, ir pieejams šaušanas simulators.
Tematiskais parks ir izveidots pēc robežsardzes ierosinājuma, un ir atvērts 2000.
gadā.
- Sangastes pils. Sangastes pils ir viena no 21 Dienvidigaunijas vietām, kas ir
atklāšanas vērtas, un ir atzīmētas ar National Geographic dzelteno logu. Iedvesma
Sangastes pils un muižas parkam tika gūta no slavenās Vindzoras pils Anglijā. Papildus
pilij varat apskatīt arī stalli, pienotavu, klēti, ūdenstorni un dendroparku.
- Naktsmītne atpūtas kompleksā.
2. diena.
- Brokastis.
- Igaunijas ceļu muzejs un Pasta ceļš. Igaunijas Ceļu muzejs ar interaktīvu ekspozīciju
palīdzību Varbuses pasta stacijā iepazīstina ar ceļu un kustības veidu attīstību laika
gaitā. (Viena no 21 Dienvidigaunijas vietām, kas ir atklāšanas vērtas, un ir atzīmētas ar
National Geographic dzelteno logu.)
- Repinas papīrfabrika. Papīrfabrika, kas sākotnēji bija dzirnavas ir celta 1734. gadā
un ir Igaunijā vecākais līdz šim strādājošais ražošanas uzņēmums, kas ir vienlaicīgi
iekļauts arī Eiropas unikālāko ražošanas arhitektūras paraugu sarakstā. 1873.
gadā Repinas papīrfabrikā tika piegādāta pirmā papīra ražošanas mašīna un papīra
dzirnavas pārtapa par papīrfabriku, kur tika ražots rakstāmpapīrs un papīrs tipogrāfiju
vajadzībām. Viena no sākotnēji izmantotajām mašīnām pēc pārbūves darbojas arī
šodien.
- Munameģis. Lielais Munameģis ir Baltijā augstākais kalns. Tā augstums ir 318 m virs
jūras līmeņa. No Lielā Munameģa skatu torņa 50 km rādiusā paveras lielisks skats
uz Igaunijas dabu. Pašreizējais tornis ir sestais pēc kārtas, uzbūvēts 1939. gadā, un tā
augstums pēc 1969. gada rekonstrukcijas ir 29,1 metrs.
- 22:00 atgriešanās Rīgā.
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām.
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CEĻAZĪMES CENA – 81 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 atpūtas kompleksā.
- Brokastis.
- Ieejas biļetes Valgas militārajā parkā, Sangastes pilī, Ceļu muzejā, Repinas
papīrfabrikā, Munameģa skatu tornī.
Iespējamās papildus izmaksas:
- Pusdienas un 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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