
Pielikums pie līguma Nr.:1 
 
 

TALLINA - RAKVERE (2 DIENAS) 
 
1. diena. 07:00 izbraukšana no Rīgas. Ierašanās Rakverē, kur apmeklēsim Rakveres pili vietējā gida pavadībā. Iespaidīgajā pilī notiek 
satraucošs šovs - ikviens var kļūt par viduslaiku viesi vai notikumu līdzdalībnieku. Pils pagrabā notiks viduslaiku vīna degustācija. 
Igaunijas Policijas Muzeja apmeklējums, kur var pārbaudīt savu reakciju, sēžot pie automašīnas stūres, pielaikot policijas 
aprīkojumu, iemācīties, kā jārīkojas streiku laikā, noņemt pirkstu nospiedumus, atrisināt kriminālas mīklas un izmēģināt vēl daudz ko 
interesantu. Tie, kuri vēlās relaksēties, tiek aicināti apmeklēt SPA viesnīcas AQVA ūdens izklaides parku un pirts kompleksu: parasta 
sauna, infrasarkanā sauna, 2 aromātiskās tvaika pirtis, “sanarium”, turku un sāls pirtis, kā arī dažādas atrakcijas pie baseina – baseins ar 
viļņiem, burbuļvanna, ūdens masāža, slidkalniņš. Baseini piemēroti gan pieaugušajiem gan bērniem (ūdens centra apmeklējums – 2.5 
stundas). Pārbrauciens līdz Tallinai, check-in viesnīcā. Nakts viesnīcā. 
2. diena. Brokastis, check-out no viesnīcas. Ekskursija ar autobusu pa pilsētu. Ekskursija pa viduslaiku vecpilsētu (par papildus 
samaksu 5.00 EUR): Augšpilsēta – skatu laukumi, Doma baznīca, Saeimas nams, un Lejpilsēta – Tallinas Rātsnams - vienīgais 
saglabātais gotikas Rātsnams Ziemeļeiropā. Brīvais laiks. Piedāvājam apmeklēt jaunu multimediju mākslas izstādi “Monet2Klimt”, 
kas atrodas vecpilsētā, pirmā Tallinas kinoteātra telpās (Helios Kino, 1917). Izstāde izveidota uz pasaules slaveno meistaru, Monē, Van 
Gogs un Klimts, 140 gleznu pamata. Tradicionālo gleznu vietā, Jūs gaida unikālā ekspozīcija 360 grādus. Visas gleznas ir animētas 
un ar skaņas efektiem. Kopā ar klasiskās mūzikas šedevriem tas viss rāda krāsaino un neaizmirstamo šovu.  Paldiski stāvie krasti, 
Keilas ūdenskritums. Ceļš uz mājām, vēlu vakarā atgriešanās Rīgā. 
 
 

CEĻOJUMA CENĀ IETILPST: 
Transporta pakalpojumi; 
Grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 
1 nakts 2*-3* viesnīcā divvietīgā/trīsvietīgā numurā (ērtības numuros); 
1 brokastis zviedru galds. 
 
 
PAPILDUS IZDEVUMI: 
Ekskursija pa Tallinu – 5.00 EUR (bērniem līdz 12 g.v. bezmaksas); 
Izstāde “Monet2Klimt” (+kafija, tēja, sula) – 10.00 EUR/4.00 (bērni līdz 18 g.v.)/ bērni līdz 7 g.v. bezmaksas;  
Igaunijas policijas muzejs: 6.00 EUR; 
Rakveres pils ar vietējo gidu: 10.00 EUR; 8.00 EUR (bērni, ES pensionāri ar apliecību); 
SPA viesnīcas AQVA ūdens izklaides parks un pirts komplekss (2.5 st.): 21.00 EUR/16.00 (bērni 6-18 gadi); 
Personīgie tēriņi. 
 
 
PIEMAKSAS: 
Papildvieta autobusā – 40.00 EUR 
Vienvietīgs numurs viesnīcā – 20.00 EUR 
 
 
Ieejas biļešu cenas ir orientējošās un var mainīties.  
Lūgums precizēt cenas pie grupas vadītājā/jās brauciena laikā. 
 

 
CEĻOJUMA APDROŠINĀŠANA CENĀ NAV IEKĻAUTĀ! 

 
 
UZMANĪBU, SVARĪGA INFORMĀCIJA !!! 

- Neskatoties uz to, ka Latvija ir Šengena zonā, katram ceļotājam, neatkarīgi no vecuma, ceļojuma laikā ir jābūt līdzi derīgs ceļošanas 
dokuments - pase vai ID karte, kas atbilst LR un citu valstu likumiem, uz kurām ieceļo! Derīgs ceļošanas dokuments nepieciešams arī 
jebkura vecuma bērnam, bērnam līdz 18 gadu vecumam, līdzi jābūt pilngadīgā pavadošā persona. Par ceļošanas dokumenta esamību, 
derīgumu un atbilstību atbild tā īpašnieks.  

- Programmā norādītie laiki un cenas var mainīties atkarībā no pakalpojumu cenām Latvijā un ārpus Latvijas, ieejas biļešu un papildus 
izmaksu cenu maiņas, kā arī valūtas kursa izmaiņām.  

- Lai tūristiem nodrošinātu kvalitatīvu atpūtu, tūrisma uzņēmums ir tiesīgs mainīt apskates objektu apmeklējuma kārtību un secību!  
- Tūrisma uzņēmums neatbild par sniegtajiem pakalpojumiem ārpus Latvijas robežām, par pakalpojumiem objektos, viesnīcās un 

restorānos, kā arī par tiem pakalpojumiem, kas nav tiešie uzņēmuma pakalpojumi, kurus sniedz citi neatkarīgie uzņēmumi. 
- Uzņēmums nav atbildīgs par apskates objektu darba laika izmaiņām, par kļūdainu informāciju un dažādu pasākumu atcelšanu bez 

iepriekšēja brīdinājuma. 
- Atgriešanās laiks no ceļojuma var mainīties atkarībā no neparedzētajām situācijām ceļā. Uzņēmums nav atbildīgs par šāda veida 

izmaiņām un negarantē konkrētu atgriešanās laiku. 
- Ja klients iepriekš neapmaksā papildus izmaksu pakalpojumus (piem., restorānu, kuģīti uc.), uzņēmums negarantē to nodrošināšanu 

ceļojuma laikā. 
- Uzņēmums ir tiesīgs aizvietot programmā minētās ekskursijas uz līdzīgām, ka arī veikt korekcijas ceļojuma programmā, ja programmu 

skar izmaiņas svētku pasākumu norise valstī/pilsētā vai izmaiņas objektu darba laikos. 
- Ja apdrošināšana nav iekļauta ceļojuma cenā, tā jāiegādājas atsevišķi. 
- Plānotās viesnīcas un autobusi var mainīties, līdz ar to iespējamas izmaiņas arī autobusa sēdvietās. Ja cilvēku skaits ir mazāks par 20, 

autobuss tiek mainīts uz autobusu ar mazāku vietu skaitu, tajā var nebūt TV, WC, kārsts ūdens. 
- Tūrisma uzņēmums nav atbildīgs par klienta nepamatotām fantāzijām un ilūzijām. 

 
 
 



Vienu dienu pirms ceļojuma lūdzam precizēt izbraukšanas laiku, vietu, autobusa numuru 
un grupas vadītāja telefona numuru!!! 

 
 
Tūrisma kompānija:     KLIENTS: _________________________________________ 
                                    (vārds; uzvārds) 
 

__________________________________________________                      
                                          (paraksts) 

201__.g._____.______________________________________ 

 


