Uz Igaunijas
LEDUSKRITUKMIEM un Tallinu
2022. gads.12. februāris EUR 35
Mēs ar jums dosimies, uz Igaunijas ūdenskritumiem, kas šajā laikā iespējams būs tapuši par ledus
kritumiem. Tas būs vienas dienas brauciens, ainavu un Igaunijas dabas baudīšanai.
Vakara
pastaiga pa Tallinu.
7:00 izbraucam no Limbažu kultūras nama
( Rīgas iela 9,Limbaži )
• Kafijas pauze lai uzņemtu enerģiju un mundrums
rīta cēlienam.

Turpinām ceļu uz Pakri pussalu.
Uz Pakri pussalu brauc, lai apskatītu jūras ainavu
no 25 metru augstas kraujas. Pussalas glintu
apsargā valsts. Šai dabiskajai kāplei ir
starptautiskā nozīme — tā ir vienīgā krasta krauja
Eiropā ar redzamiem paleozoja slāņiem. Mēs
būsim Igaunijas ziemeļos un netālu no Pakri atrodas trešais lielākais, 5,7 m augstais un ap 70 m
platais Keila ūdenskritums. Piestāsim pie Turisalu stāv krastiem, un tad mūs gaida 8 m augstais Jagalas
ūdenskritums ir viens no augstākajiem un varenākajiem Igaunijā. Attīstoties, ūdenskritums ir izveidojis
300 m garu un ap 14 m augstu kanjonu.
Lūk skaistā senā Tallna, iztaigāsim šaurās ielinas Tallinas skaistajā vecpilsētā apskatīsim pilsētu no
Tallinas augstajiem skatpunktiem. Pilsētā ir lieliski saglabājusies vecpilsēta ar viduslaiku aizsardzības
mūri.

Pusdienu pauzi! Varam organizēt kopā
Tad nedaudz pēc 19:00 dosimies uz mājas pusi. Ap pl. 22:30 atgriešanās Limbažos.
Cena: 35 €
Cenā ietilpst: autobusa noma un gida pakalpojumi.
Cenā neietilpst: ieejas maksas apmeklējumu vietās, ēdināšanas izdevumi (kafijas pauzes, pusdienas),
ziedojumi. Par ēdināšanas iespējām precizēšu vēlāk, ņemot vēra visus epidemioloģiskos noteikumus.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
•
•
•
•
•

LR pilsoņa/nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc
ceļojuma beigām, vai derīga ID karte;
Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās) nav derīgas
ceļošanai!
Sertifikāts par veikto vakcināciju pret Covid-19 (spēkā 15. dienā pēc pēdējās vakcinācijas devas
saņemšanas), kas derīgs 9 mēnešus. Lai sertifikātu atjaunotu, nepieciešams veikt balstvakcināciju;
vai sertifikāts par Covid-19 izslimošanas faktu, ja iedzīvotājs ir slimojis ar Covid-19 (ja kopš pēdējā
pozitīvā Covid testa līdz pat ceļojuma beigu datumam nav pagājušas 180 dienas).’
Bērni līdz 12 g. vecumam var doties ceļojumā bez sertifikātiem. Bērni no 12-17 g. var ceļot ar
negatīvu Covid-19 testu.

Ne agrāk kā 3 dienas pirms ceļojuma uz Igauniju, visiem ceļotājiem jāaizpilda ieceļošanas
anketa: https://iseteenindus.terviseamet.ee/
Ne agrāk kā 48 stundas pirms atgriešanās Latvijā, visiem ceļotājiem jāaizpilda ieceļošanas
anketa: https://covidpass.lv/
Piesakoties ceļojumam, lūgums informēt par sertifikāta esamību.
• nepieciešamības gadījumā, palīdzēsim to izdarīt autobusā

Mīļie, kopā būt labi!
Zvaniet- tel.26545557; rakstiet ebturisms@inbox.lv ; www.ebturisms.lv Elvīra Bāliņa

