TIKAI PIE MUMS!

SADARBĪBĀ AR
www.audejiem.lv

LIETIŠĶĀS MĀKSLAS,
AMATNIECĪBAS & DIZAINA IZSTĀDE 2018
TAMPERE, SOMIJA
15.11. - 18.11.2018.
4 DIENAS, 3 NAKTIS
Cena:

379.00 EUR
par personu

Diena / Maršruts
15.11.2018.
Rīga – Toijala - Tampere

16.11.2018.
Tampere
17.11.2018.
Tampere
18.11.2018.
Tampere – Hamēnlinna Rīga

Apskates vietas un objekt
Pie Strēlnieku laukuma, Rīgā, plkst. 07:00 Jūs gaidīs autobuss, lai dotos pārbraucienā uz Tallinu, kur ar
prāmi plkst. 13:30 tālāk dosimies uz Helsinkiem. Pēc ierašanās Helsinkos ceļš tālāk vedīs uz Toijalas
pilsētu, kurā atrodas vadošais Somijas uzņēmums aušanas aprīkojuma un steļļu ražošanā – TOIKA, lai
iepazītos ar uzņēmuma darbības principiem un ražoto produkciju. Pēc uzņēmuma apmeklējuma dosimies
uz Tamperi, iekārtosimies viesnīcā un baudīsim brīvu vakaru Tamperē!
Pēc brokastm, plkst. 09:30 transfers uz SOMIJAS LIETIŠĶĀS MĀKSLAS, AMATNIECĪBAS UN DIZAINA
IZSTĀDI 2018. Tas ir visvairāk gaidītais rokdarbu, mākslas un dizaina notkums gadā – Somijā un visā
Eiropā, jo tek uzskatta par lielāko lietššās mākslas, amatniecības uz dizaina izstādi Eiropā, ko iemīļojuši
daudzi jo daudzi apmeklētāji. 4 izstādes hallēs būs iespējams apskatt gatavus dizaina un amatniecības
izstrādājumus, kas izgatavot Somijā, ieskaitot apģērbu, aksesuārus, mājas piederumus, rotājumus un citus
priekšmetus. Pēc izstādes apskates, plkst. 18:00 transfers uz viesnīcu.
Pēc brokastm, plkst. 10:00 dosimies 3 stundu garā TAMPERES apskates ekskursijā, kuras laikā uzzināsiet
pilsētas vēsturi un apskatsiet ievērojamākos objektus. Pēc ekskursijas brīvais laiks pilsētā.
Pēc brokastm viesnīcā un rīta izbaudīšanas Tamperē, ap plkst. 10:00 dosimies ceļā uz Hamēnlinnas
pilsētu, lai apskattu HAME VIDUSLAIKU PILI, kas celta 13. gadsimtā un ir viens no ievērojamākajiem
Somijas tūrisma apskates objektem. Pēc pils apskates tālākais ceļš vedīs uz HELSINKIEM, lai 3 stundu garā
ekskursijā iepazītos ar Somijas galvaspilsētu. Plkst. 18:30 ar prāmi dosimies no Helsinkiem uz Tallinu,
ierašanās Rīgā pie Strēlnieku laukuma ap plkst. 01:30.

Ceļojuma cenā iekļauts:
transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā;
grupas vadītāja pakalpojumi;
3 nakts 4* viesnīcā standarta divvietgā numurā vienai personai;
brokasts viesnīcā 16.11.2018. , 17.11.2018. un 18.11.2018.
sēdvieta uz prāmja Tallina – Helsinki 15.11.2018. (prāmis Megastar),
Helsinki – Tallina 18.11.2018. (prāmis Star);
ieejas maksa Hame viduslaiku pilī;
krieviski runājošs vietējais gids Tamperes un Helsinku apskates ekskursijas laikā;
ieejas maksa izstādē (1 dienas biļete).
Ceļojuma cenā nav iekļauts:
pusdienas un vakariņas;
veselības apdrošināšana (iespējams iegādātes mūsu ceļojumu aģentūrā – cenas pēc pieprasījuma).
Papildizmaksas:
personīgie izdevumi;
suvenīri un produkcija, ko iespējams iegādātes.
Piemaksas par komfortu:
piemaksa par dzīvošanu vienvietgā numurā viesnīcā – 40 eiro par nakti/par numuru;
piemaksa par atseviššu sēdvietu autobusā - 150 eiro.
Rekomendējam apmeklēt brīvajā laikā:
Muminieleju, Spiegu muzeju, Ļeņina muzeju, Sērkēniemi atrakciju parku un citus apskates
objektus – cenas pēc pieprasījuma.

PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM*:
AVANSS

OTRĀ IEMAKSA
LĪDZ 15.09.
100.00

40.00

PILNA SUMMA
LĪDZ 15.10.
ATLIKUSĪ SUMMA

* Pieteikšanās ceļojumam iespējama, veicot norādīto avansa iemaksu un un iesniedzot pases datus.

Pieteikšanās ceļojumam: +371 26450945 vai liga@baltctravelstudio.lv| info@baltctravelstudio.lv

ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA:
ATTEIKŠANĀS DATUMS
ZAUDĒTĀ SUMMA

LĪDZ 15.09.

PĒC 15.09.

PĒC 15.10.

20.00

85.00

VISA SUMMA

Brauciens tek garantēts, ja braucēju skaits ir vismaz 30 personas! Ja braucēju skaits būs mazāks par 30 personām, līdz 27.07.2018. tks atgriezta
iemaksātā avansa summa 40.00 eiro apmērā!
Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā uni/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami Latvijas Republikas normatvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu
gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.
Ceļojumam nepieciešamie dokument! Latvijas Republikas pilsoņa pase, kas izdota pēc 2002. gada 1. jūlija un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas
ir derīga līdz ceļojuma beigām, vai Latvijas Republikas nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.

http:i/i/www.facebook.comi/aaltcTravelStudio | https:i/i/www.facebook.comi/celoarstlu
https:i/i/twitter.comi/aal_Tra_Studio | https:i/i/twitter.comi/CeloArStlu
http:i/i/www.draugiem.lvi/baltctravelstudio | http:i/i/www.draugiem.lvi/celoarstlu
SIA „Travel Studio & Boutiue”
TATO-2013-7
Reģ. nr. 40103627189
Banka: A/S Swedbank
SWIFT: HABALV22
LV58HABA0551035877236

Ceļo ar mums Baltjā!
Tālrunis: +371 26450945
E-pasts: liga@celoarstlu.lv
www.baltctravelstudio.lv

Ceļo ar mums ārpus Baltjas!
Tālrunis: +371 26870269
E-pasts: ilze@celoarstlu.lv
www.celoarstlu.lv

