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Jautrā diena  

TARTU Igaunijā 
 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 
 

Plkst. 7:00 – no Jums ērtas vietas. 
 

Tartu atrodas Baltijas valstīs modernākais izglītojošais Zinātnes centrs AHHAA, kas piedāvā 
aizraujošā veidā iepazīt zinātnes pasauli. Oriģināli un atraktīvi eksponāti, planetārijs, zinātnes 
teātris un daudz citu iespēju, kas sniegs ne vienas vien jaunas zināšanas, bet arī sagādās daudz 
jautru mirkļu.  
 

Tehnoloģiju zālē drosmīgākie apmeklētāji varēs izbraukt ar divriteni pāri trosei, kas novilkta virs 
zāles, uzvilkt sevi līdz griestiem un izjust brīvo kritienu, ar liftu doties zemes dzīlēs, nofotografēties 
ar sprāgstošu gaisa balonu, iziet caur tuneli un pārbaudīt savu līdzsvaru, iemūžināt savu ēnu un 
darīt vēl daudz un dažādas aizraujošas lietas.  
 

Tehnoloģiju zāles 3. stāvā ir atvērta matemātikas izstāde “Ahhaa kubā!”, kas iepazīstinās 
apmeklētājus ar ciparu un skaitļu pasauli. Apmeklējot izstādi, uzzināsi, kādas ir statistikas 
likumsakarības, cik cilvēku ietilpst vienā kubikmetrā, kas ir pērtiķa kalkulators un vēl daudz 
aizraujoša! Izstāde sastāv no 23 eksponātiem. 
  

Visiem AHHAA zinātnes centra apmeklētājiem tiek piedāvāta unikāla iespēja apskatīt ekskluzīvu 
medicīnas fakultātes medicīnas kolekciju, kuras vecākais eksponāts ir saglabājies kopš 1803. gada. 
 

 
 

http://www.travelbiiz.com/


Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” >>> Jautrā diena Tartu 
 

 2 no 6 
 

 

Dabas zāle ir pasaulē vienīgā vieta, kur iekštelpās var ielūkoties 50,000 ziemeļu mežskudru ik-
dienas gaitās. Centrā ir arī akvārijs ar 6,000 litru tilpumu, kurā mitinās Sarkanās jūras zivis. Ja 
paveiksies, jūsu acu priekšā cāļu skapī izšķilsies cālis vai paipala. Ūdens pasaulē laiku jautri pavadīt 
varēs gan jauni, gan veci – varēsiet izveidot atvaru, šaut no ūdens lielgabala un uzbūvēt funkcio-
nējošu ūdensapgādes sistēmu. Šeit arī atrodas daudzu iemīļotais eksponāts - Šanhajas māja, kas ar 
savām šķībajām sienām un šķībo grīdu ir īsts pārbaudījums mūsu smadzenēm.  
 
 

 
 

 
Papildus izstāžu zālēm, ļoti daudz eksponātu izvietoti 2. un 3. stāva balkonos un foajē. Pat 
labierīcības tur ir izglītojošas – tur uzzināsiet, cik daudz ūdens tiek patērēts roku mazgāšanai. 
Noteikti izejiet caur mūsu spoguļu labirintu, pārdomājiet dzīvi piecos meditāciju kokonos, 
pārbaudiet savas spējas lidmašīnas simulatorā un uzziniet, cik daudz enerģijas ražo ēkas 
priekšpusē novietotā vēja turbīna ar saules enerģijas paneļiem.  
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Zinātnes centrā patstāvīgā ekspozīcija ik pa laikam tiek papildināta ar jaunu, interaktīvu izstādi. 
Aprīlī atvērta jauna, ārkārtīgi aizraujoša sporta tematikas izstāde "Ahhaa, sports!" 
 

Izstāde no sākuma līdz beigām ir izdomāta un radīta AHHAA centrā. Sporta interesentus sagaidīs 
pilna zāle ar aizraujošiem eksponātiem. 
 

Piemēram, vai tu zini, kādā ātrumā lido tevis mesta bumba un cik precīzs ir metiens? Vai cik metrus 
tu vari izturēt uz bezgalīgās rāpšanās sienas? Vai tavs lēkšanas augstums varētu pietuvoties 
pasaules rekordam? Sporta izstāde ir pilna ar aizraujošām atbildēm uz jautājumiem, kas var rasties 
ikdienā vai pretēji - uz jautājumiem, par kuriem ikdienā nemaz nedomā. 
 

Būtu jautri izaicināt sevi un noskaidrot, kurš ir ātrāks. Varētu izmēģināt, vai futbolu var paspēlēt 
zem galda un galda tenisu kanalizācijas caurulē. Vai izpētīt, kas ir ķermeņa masas indekss. AHHAA 
izstādē varēsi izmēģināt spēkus pat virves vilkšanā! 
 

Ar sportiskiem piedzīvojumiem pildīta diena, nodedzinātas kalorijas un savu spēku izmēģināšana 
paliks atmiņā uz ilgu laiku. Izstāde piemērota visa vecuma apmeklētāju (smadzeņu) muskuļiem. 
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Tartu vecpilsētas iepazīšana, kas ir jauniešu un studentu pilsēta. Tā ir pilsēta, kurā notiek dažādi 
koncerti, festivāli un izklaides pasākumi. Pilsēta, kurā ir Eņģeļa un Velna tilts. Pilsēta, kurā var 
iegadāties garšīgākās igauņu tradicionālās Kalev konfektes un šokolādes.  
 

Tartu iepazīsim neierastā veidā, jo klasiskas ekskursijas vietā spēlēsim spēli “Paslēpts Tartu”. Būs 
jāmeklē, jāatrod, jāpilda dažādi uzdevumu, jātaisa selfiji un jābauda jauka kopā būšana.  
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Pēcpusdienā izbraukšana mājup. 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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VISS IEKĻAUTS  
CENĀ: 

 Transporta pakalpojumi 

 Grupas vadītājs ar sagatavotu autobusa programmu 

 Maršruta plānošana un saskaņošana  

 Tartu vecpilsētas iepazīšanas spēle “Paslēpts Tartu” 
 

 Ieejas biļete “Ahhaa” zinātnes centrā 

PAPILDU IZDEVUMI:  Personīgie izdevumi (suvenīri, pusdienas u.tml.) 

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

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 43,00 € ar PVN 47,00 € ar PVN 51,00 € ar PVN 55,00 € ar PVN 

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

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 7:00 
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. 63.02.500087 

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. 

 

PROGRAMMU IESPĒJAMS PAPILDINĀT AR “AURA” AKVAPARKA APMEKLĒJUMU. 

     Ekskursijas programma 

   Jautrā diena Tartu 
 

“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/

