Brīvdienas Igaunijā un Somijā
Maršruts: RĪGA- TALLINA – HELSINKI – RĪGA
Ceļojuma datums: 15/03/2019 – 16/03/2019 ( 2 dienas )
1.diena- 15/03/2019 (piektdiena)
Izbraukšana no Rīgas 06:00
Ierašanās Tallinā 11:00
3 tundu ekskurija pa vecpilsētu ar vietiejo gidu ( krievu valoda ), kas iekļauta pasaules UNESCO mantojumā:
šauras autentiskas ieliņas, iespaidīgs pilsētas mūris, aizsargtorņi – Resnā Margarita, Garais Hermanis, Rātsnams,
ģildes, kurās vēl joprojām jūtams viduslaiku gars, kas padara Veco Tallinu par unikālu un sajūsmina senatnes
cienītājus.
Brīvais laiks Tallinā.
Brīvajā laikā pacelšanās atjaunotajā TV tornī https://www.teletorn.ee ( par papildus samaksu – 13 €) .
No torņa paveras lieliska pilsētas panorāma. Tornī ierīkoti moderni multimēdiju monitori , kuros ir informācija
par redzamajiem skatiem, stikla lūkas zem kājām . Tāpat tornī ir kafejnīca. Jūs varat iedzert tēju 186 m augstumā ,
baudot burvīgus skatus.
Nakts viesnīca 3*** Tallinā.
2.diena- 16/03/2019 (sestdiena)
Brokastis viesnīcā. Pēc brokastīm no Tallīnas jūras osta ar AS TALLINK GRUPP ātro prāmi Star 10:30
pārcelšanās uz Helsinkiem. 12:30 ierašanās Helsinkos.
3 tundu ekskurija pa Helsinkiem ar vietiejo gidu ( krievu valoda ).
Ierodoties Helsinkos, dažus simtus metru no ostas iesakām paviesoties Kaupatori tirgū, kur jūras veltes ir blakus
kažokādām, suvenīriem un krāmu tirgus precēm. Uz vietas mēdz gatavot zviedru stila zivju sviestmaizes
šmorgasbordus i! Tālāk jādodas uz mazo Helsinku vecpilsētu un noteikti jānofotografējas uz Helsinku simbola Katedrāles augstajām kāpnēm Senāta laukumā! Varat noiet gar seniem kuģiem un tūkstoš jahtām Meritulinas
krastmalā, apskatīt savādo Dzelzceļa staciju ar gigantu statujām ar lampām rokās, pie granīta pludmalēm redzēsim
savādu alumīnija cauruļu konstrukciju – īstenībā izcilā somu komponista Jana Sibeliusa pieminekli, arī Tempelaukio
Baznīcu klintī – modernu arhitektūru, lielu zāli, kas iedobta granītā.
Plks.19:30 ar AS TALLINK GRUPP ātro prāmi Star pārcelšanās uz Tallinu.
21:30 ierašanās Tallinā un braucam uz Rīgu.
Izbraukšana uz Rīgu orientējoši naktī Plkst. 01:30.

Cena: 145 €
Cenā iekļauts:
Brauciens ar komfortablu autobusu (TV, WC) Rīga-Tallina-Helsinki-Tallina-Rīga
1 nakts viesnīcā Tallinā ar brokastim – 2-vietīgie numuri
Prāmja biļetes: Tallina – Helsinki – Tallina;
Apskates ekskursijas Tallinā un Helsinkos
Par papildus samaksu:
pacelšanās TV tornī https://www.teletorn.ee
pusdienas Tallinā un Helsinkos – no 15 €
Suvenīru iegāde
Ieejas biļetes

