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Jaunais gads Tallinā 
Ar iespēju izvēlēties 3* vai 4* viesnīcu  

Rīga                  Igaunijas ekskursija 31. decembrī 2022 – 1. janvārī 2023   
 Izdevīgi – drošāk un lētāk kā ar savu auto, aizraujoši – citas zemes 

galvaspilsēta, citādas svētku krāsas un atšķirīgi salūti, un 3* vai 4* 
viesnīcas centrā! 

 Tallina ir pazīstama ar pašu talliniešu aktīvu uguņošanu un izgaismotu, 
izgreznotu vecpilsētu! 

 No TV torņa platformas fantastisks skats pār jūras līci un pilsētu 
 No rīta kārtīgas brokastis, Atlantis akvaparks un saunas - tas ir godam 

sagaidīts Jaunais gads! 
 Maršruts Naktsmītne 

1. 
 

Izbraucam plkst. 09:00 no rīta no Rīgas. 
Pieturam lielveikalā pie Pērnavas (arī pirotehnikas iegāde uguņošanā piedalīties 
gribētājiem). 
Sākam svētku laiku, izbaudot Tallinas un jūras līča panorāmu no stilīgā Televīzijas 
torņa augstās platformas. 
Izdalām Jaungada svētku pasākumu plānu pilsētā un pilsētas plānu – viegli 
orientēties! 
Tiem, kuriem ir vēlēšanās – kājāmgājēju pastaiga līdz Rātslaukumam. 
Ierakstīšanās Jūsu izvēlētās klases viesnīcā - 3* vai 4* viesnīcā centrā, tuvu 
vecpilsētai, divvietīgi numuri. 
Pēc individuālas izvēles svētku pasākumi Vecpilsētā, svētku uguņošana – šajā 
resursu taupības gadā mazāk publiskā, vairāk - pašu pilsētnieku veiktā. Jaungada 
nakts ir svinību nakts, centra restorāni, kafejnīcas, klubi ir atvērti, ar savām 
Jaungada programmām. 
Pēc Jaunā gada sagaidīšanas nakšņošana izvēlētajā viesnīcā (recepcijas atvērtas 
visu nakti). 

Naktsmītne: 

3* vai 4* 

viesnīca 

Tallinas 

centrā, 

divvietīgas 

istabas ar 

visām 

ērtībām, 

brokastis  

 

2. Kārtīgas vēlas brokastis viesnīcās. 
Rīta atspirdzinājumam dodamies uz Viimsi Atlantis H2O Akvaparku un saunu 
kompleksu - baseini, pirtis, džakuzi. No ~ plkst. 12:30 līdz 15:30 mūsu akvaparka 
laiks. 
Pēc ūdeņos, tvaikā un džakuzi burbuļos pavadītā laika dodamies uz autobusu (ja 
kāds nevēlas apmeklēt akvaparku, iespējams izvēlēties pilsētas pastaigu un 
satikties noteiktā vietā un laikā). 
Apstājamies Igaunijas kārumu iegādei tirdzniecības centrā pie Pērnavas. 
Ceļš mājup. 

Atgriešanās 

Rīgā 

orientējoši  

plkst. 21:00 

Objektu secība var tikt mainīta vajadzības gadījumā.  
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Ceļojuma cena: 
 

Regular / 3* Tallink Express 
86 EUR pieaugušajam / 76  EUR bērnam līdz 12 gadu vecumam 
Atlaide: ja vienlaikus piesakās 4 pieaugušo grupa, cena ceturtajam pieaugušajam - 76 EUR 
 

Superior / 4* Park Inn by Radisson Meriton & Spa Hotel 
98 EUR pieaugušajam / 86 EUR bērnam līdz 12 gadu vecumam 
Atlaide: ja vienlaikus piesakās 4 pieaugušo grupa, cena ceturtajam pieaugušajam - 86 EUR 

 

 

Ceļojuma cenā ir iekļauts:  

 Komfortabls autobuss visā maršrutā 
 Nakšņošana viesnīcā atbilstoši izvēlei 2-vietīgās istabās un brokastis 
 Ceļojuma apdrošināšana 
 Ekskursijas / aktivitātes, kā norādīts programmā (izņemot ieejas maksas) 
 Profesionāla ceļojuma vadītāja pakalpojumi 
 Izdales materiālu pakete - sarunvaloda (mācīsimies igauņu valodu!), pilsētas plāns, pasākumi 

plāns 
 

Cenā nav iekļauts (papildus izdevumi): 
  Ēdienreizes (izņemot brokastis viesnīcās) 
  Tallinas TV tornis 13 EUR personai (pēc vēlēšanās, maksu pirms brauciena precizējam) 
  Atlantis akvaparks ar cenā iekļautu ieeju SPA un saunu zonā 20 EUR personai (pēc vēlēšanās, 

maksu pirms brauciena precizējam) 
  Dažādi personīgie izdevumi, iepirkšanās un dāvanas 
  Piemaksa par vienvietīgu istabu - vaicājiet! 
  Piemaksa par 2. vietu autobusā 
 
 

 

Atcerieties! Igaunijas ceļojumā ir nepieciešams personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte! 

 

Kā pieteikties:  
piezvanot uz Mundus biroju 25443302 (arī WhatsApp); 
ienākot birojā Barona ielā 34 no 10:00 līdz 18:00 (darba dienās), 
uzrakstot e-pastu mundus@mundustravels.com  
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