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Tallina starp diviem 

ūdenskritumiem 
 

Igauniju dēvē par ūdenskritumu valsti un ne velti, jo vien 

Ziemeļigaunijā tie ir vismaz trīsdesmit seši. Šajā ekskursijā 

redzēsiet divus iespaidīgākos ūdenskritumus, kā arī baudīsiet 

skaisto Igaunijas galvaspilsētu Tallinu, kura lepojas ar  daudziem  

gadsimtus seniem nocietinājuma torņiem un mūriem. 
 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 
 

Plkst. 6:00 izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Keila ūdenskritums - otrs lielākais Igaunijā. Tas ir 6,1 metru augsts. Ūdens tecējums ir iespaidīgs gan 
pavasarī, gan rudenī. No parka ceļš uz ūdenskritumu ved pa upes ieleju pāri diviem paceļamajiem 
tiltiem, ļaujot baudīt rudens zeltu un lapkriti. Uz Keilas ūdenskrituma ir atjaunota hidro-
elektroenerģijas stacija. Tuvumā atrodas arī viena no krāšņākajām, atjaunotajām muižas ēkām 
neogotikas stilā. Bezmaksas. 
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Pusdienu pauze vecākajā Pankūku namā Tallinā. Iespēja nobaudīt dažādu veidu  tradicionālas 
igauņu sāļās un saldās pankūkas.  
 

Tiem, kas pankūkas neiet pie sirds, maltītes ieturēšanai piedāvāsim apmeklēt mums pazīstamos – 
McDonalds, Hesburger vai Lido. 
 

 
 

Spēle “Paslēpts Tallinā”. Meklēsim un atradīsim daudz interesanta. Viduslaiku stāsti pilsētas ielās. 
Jautājumi, uzdevumi, krustvārdu mīklas un dažādas norādes – tas viss, lai interesantā veidā iepazītu 
Tallinas vecpilsētu. Iekļauts kopējā cenā. 
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Jagalas ūdenskritums, kas ir Igaunijā pats iespaidīgākais ūdenskritums. Tas ir 8 m augsts un 60 - 70 
m plats, un ir viens no izcilākajiem Igaunijas dabas pieminekļiem. Vairāku tūkstošu gadu laikā 
ūdenskritums ir radījis ap 300 metrus garu un 12 - 14 metrus dziļu kanjonu. Zemāka ūdens laikā ir 
iespējams šķērsot upi, ejot starp ūdenskritumu un klinti. Ūdenskritums tiek dēvēts arī par Igaunijas 
Niagāru. Bezmaksas. 

 

 
 
Mājupceļš. Vēlu vakarā atgriešanās. 
 
 

 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs. Konkursi, spēles, laimes aka un daudz pozitīvu emociju. 
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EKSKURSIJAS CENĀ 
IEKĻAUTS: 

 Transporta pakalpojumi 

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Tallinas iepazīšanas pilsētvides spēle “Paslēpts Tallinā” 

PAPILDU IZDEVUMI:  Personīgie izdevumi (suvenīri, ēdienreizes u.c.) 

SKOLĒNI SKAITS: 44-36 skolēni 35-30 skolēni 29-25 skolēni 24-21 skolēni 

CENA 1 SKOLĒNAM: 32,00 € ar PVN 35,00 € ar PVN 39,00 € ar PVN 45,00 € ar PVN 

Uz katriem desmit skolēniem viens pedagogs ekskursijā var doties bez maksas (papildus skolēnu skaitam) 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 6:00 

no Jums ērtas vietas 

Šī ekskursijas programma  
VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam 
 
 

Lai rezervētu programmu,  
sazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms 

ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

     Ekskursijas programma 

   Tallina starp diviem ūdenskritumiem 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/

