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Ziemassvētku 
noskaņas Tallinā 

 

DEE-19v | Rīga                Igaunijas ekskursija 17. decembrī (sestdiena) 
 

 Tallinas skaistā vecpilsēta svētku rotā 
 Īpašs ērģeļmūzikas mini koncerts Ziemassvētku noskaņās senajā Sv. 

Gara vai Doma baznīcā! 
 Tuvojošos svētku sajūtas Rātslaukuma Ziemassvētku tirdziņā 
 Tradicionālā piparkūku izstāde, šogad: piparkūku arhitektūra 

 
 

1. 
 

Izbraucam plkst. 07:00 no rīta no autobusu stāvvietas Aspazijas bulvārī 5, Rīgā. 

Pa ceļam stājamies tējas, kafijas / WC pauzei. 

Laiks pusdienām Tallinā. 

Tallinas ekskursijas pastaiga. Viduslaiku gaisotne vecpilsētā, Katrīnas senlaicīgā Pasāža, "torņu parāde" 
un vecpilsētas panorāma no Augšpilsētas skatu laukumiem, pilsētas nocietinājumu sargtorņi Garais 
Hermanis un Kiek-in-de-Kök, Rātslaukums un Sv. Olava baznīcas augstā torņa smaile. 

Tallinas Rātslaukuma Ziemassvētku tirdziņš piesaista ar pasakaino noskaņu, kurā viss šķiet iespējams! 
Rātslaukuma centrā ir Igaunijas galvenā Ziemassvētku egle, no kuras staru formā izvietojušies 
Ziemassvētku tirdzniecības namiņi. Rokdarbu meistaru darbus un rotājumus papildinās igauņu 
tradicionālo Ziemassvētku ēdienu un dzērienu garšas, asinsdesas verivurst un verikakk, štovēti kāposti. 

Mirklis atelpai - īpašs  ērģeļmūzikas koncerts tuvo svētku noskaņās senajā Sv. Gara vai Doma baznīcā 
(līdz 30 min.)! 

Brīvais laiks svētku noskaņas baudīšanai vecpilsētā. 

Izvēle: ļauties pārsteigumam piparkūku darinājumu izstādē“Piparkūku mānija” Dizaina un arhitektūras 
galerijā. Tradicionālās adventa izstādes šā gada tēma - Arhitektūra. 

Apstājamies Igaunijas kārumu iegādei tirdzniecības centrā pie Pērnavas. 

Ceļš mājup. Ierašanās Rīgā ap plkst. 22:20. 
Objektu secība var tikt mainīta vajadzības gadījumā.  

Ceļojuma cena: 38 EUR personai 
Cena bērnam līdz 12 gadiem: 33 EUR 
 

Ceļojuma cenā ir iekļauts:  
 Komfortabls transportlīdzeklis 
 Visas ekskursijas / aktivitātes, kā norādīts programmā (izņemot ieejas maksas, maltītes) 
 Profesionāla ceļojuma vadītāja pakalpojumi 
 Izdales materiāli - sarunvaloda (mācīsimies igauņu valodu!) 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts (papildus izdevumi): 
 Ieejas maksa baznīcā 2,50 EUR 
 Maltītes 
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 Pēc izvēles: izstāde "Piparkūku mānija: arhitektūra" 3,50 EUR personai 
 Dažādi personīgie izdevumi, iepirkšanās un dāvanas 
 

Atcerieties! Igaunijas ceļojumā ir nepieciešami personu apliecinoši dokumenti – pase vai ID karte!  
 
 

Kā pieteikties: piezvanot uz Mundus biroju 25443302 (arī Whattspp; 
aizejot uz Barona ielu 34, Mundus biroju 10:00 - 18:00 darba dienās, 
uzrakstot e-pastu mundus@mundustravels.com 
 


