
Ciemos pie Santa Klausa “Ziemas prieki Lapzemē”

Aicinām izbaudīt Ziemas pasakas atmosfēru!
Ceļojuma dienas atgriezīs Jums bērnības sajūtu un Jūsu bērniem būs neaizmirstama
tikšanās ar Santa Klausu!
Santa Klausa rezidence un Santa parks Rovaniemi – Arktiska Zoo Ranuā -
akvaparks "Edene" Oulu.

Izbraukšanas datums: 26.12.2015 - 29.12.2015 (4 dienas)

1. diena – 26.12.2015 (sestdiena)

Izbraukšana no Rīgas uz Tallinu 04:30 (Satekles iela - ORIGO).
Brauciens ērtā autobusā ar TV, WC būs patīkams. Pārcelšanās no Tallinas uz Helsinkiem (10:30) ar prāmi
TALLINK  M/S STAR . Pēc prāmja ierašanas (12:30 ) ar autobusu dodamies uz Somijas ziemeļu līdz  viesnīcai
3*** CUMULUS  OULU  www.cumulus.fi . Izvietošana un nakšņošana viesnīcā.

2. diena – 27.12.2015 (svētdiena) Oulu-Rovaniemi- Santa Klausa rezidence

Brokastis viesnīcā 3*** CUMULUS  OULU un sākas ilgi gaidītais brauciens uz Santa Klausa rezidenci
Rovaniemi (Ekskursijas diena par papildus samaksu – 30€ /20€) un tikšanās ar Santa Klausu.  Kurš no mums
bērnībā nav sapņojis iekāpt viņam klēpī un saprast vai tiešām bārda ir īsta, kāpēc deguns tik sarkans, no kurienes
Santa Klausam tik daudz labumu maisā, vai viņš pazīst Sniega Karalieni… Un tas vēl nav viss, ko gribas pajautāt!
Un pats galvenais - iečukstēt viņam ausī savas vēlēšanās un tad tās noteikti piepildīsies!   
Uz polārā loka atrodas arī Santa Klausa pasta birojs. No šejienes var nosūtīt atklātnīti ar Santa Klausa marku un
autogrāfu .Varēsiet pavizināties ar suņu un briežu pajūgiem. Ziemas pasaka  turpināsies burvju Santa Parkā, kur
jūs gaida karuseļi, leļļu cirks, suvenīru galerija.
Tā ir īsta spēļu un pasaku valstība…vienīgais  šāda veida parks visā pasaulē!. Vakarā atgriešanās  viesnīcā 3***
CUMULUS  OULU  www.cumulus.fi. Nakšņošana viesnīcā 3*** CUMULUS  OULU  www.cumulus.fi 

3. diena – 28.12.2015 (pirmdiena) Oulu-Ranua-Arktiska Zoo-Oulu akvaparks „Ēdene”

Brokastis viesnīcā 3*** CUMULUS  OULU (Ekskursijas diena par papildus samaksu – 25 € /15 €) Ranuā –
pasaulē vienīgā arktiskā zoodārza apmeklējums. Iepazīšanās ar Arktikas dzīvniekiem: baltiem lāčiem, briežiem, un
citiem Somijas faunas pārstāvjiem. Pusdienas zoodārza restorānā (par papildsamaksu). Kur būs iespēja nogaršot
Lapzemes nacionālo ēdienu – brieža gaļu pagatavotu pēc senām un īpašām receptēm.
Firmas „Fazer” saldumu veikala apmeklējums, kā arī citi tradicionālie suvenīri ziemeļbrieža āda, lāceņu, brūkleņu
vīni, brūkleņu ievārījums.
Izbraukšana uz Oulu pilsētu un tropiskā akvaparka „Ēdene” apmeklējums: ūdens kalniņi, baseini, džakuzi, šarko
dušas, vairāku veidu saunas! Atpūta visai ģimenei! Nakšņošana viesnīcā 3*** CUMULUS  OULU 
www.cumulus.fi

4. diena – 29.12.2015 (otrdiena)

Brokastis viesnīcā 3*** CUMULUS  OULU  www.cumulus.fi. Izbraukšana uz Helsinkiem. Pārcelšanas ar prāmi
TALLINK  M/S SUPER STAR (19:30 ) no Helsinkiem uz Tallinu.
Pēc prāmja ierašanas Tallinā ( 21:30)  ar autobusu dodamies uz Rīgu!
Un pat tiem pieaugušajiem, kuri neticēja vai šaubījās par Santa Klausa pasakaino eksistēšanu, atgriežoties no
ceļojuma būs sajūta, ka redzēts burvīgs sapnis no bērnības ar piparkūku, egles čiekuru un ziemas sniega smaržu.  

Ceļazīmes cena:
€ 295.00 (1 vieta autobusā) pieaugušajiem
€ 395.00 (аr papildvietu autobusа) pieаugušajiem



€ 260.00 (1 vieta autobusā) bērniem līdz 14 gadiem (1+1)
€ 225.00 (1 vieta autobusā) bērniem līdz 14 gadiem (2+1)
€ 100.00 (1 vieta аutobusā) bērniem līdz 4 gadiem (2+1) gultā kopā ar vecākiem
€ 225.00 (piemaksa par 1-vietīgu numuru)

Ceļojuma cenā ietilpst:
- Brauciens ar komfortablu autobusu (TV, WC, kondicionieris) un autoceļu izdevumi;
- Pārcelšanās no Tallinas uz Helsinkiem ar prāmi TALLINK  M/S  SUPER STAR 26.12.2015
- 3 naktis viesnīcā 3*** CUMULUS  OULU  www.cumulus.fi
- 3 brokastis viesnīcā 3*** CUMULUS  OULU  www.cumulus.fi
- Pārcelšanās no Helsinkiem uz Tallinu ar prāmi TALLINK M/S Baltic Queen (19:30 ) 29.12.2015
- Grupas vadītāja pakalpojumi;

Papildus izdevumi:
- Medicīniskā apdrošināšana – 3 € (līdz 65 gadiem) / 6 € (65+) 
- Pusdienas Somijā – no 20 €    
- 2.dienā - Ekskursijas diena Rovaniemi par papildus samaksu – 30€ /20€
- 3.dienā – Ekskursijas diena Ranua par papildus samaksu – 25€ /15€
- Santa parks — Pieaugušajiem 31 €  (bērniem līdz 12 gadiem -  25.50 €)
- Arktiska Zoo - Pieaugušajiem 17.50 € (bērniem līdz 14 gadiem -  15.00 €)
- Tropiskais akvaparks Oulu „EDEN" - Pieaugušajiem 10 € (līdz 14 gadiem 7 € )
- Briežu ferma — no 21 € / 13 €
- Vizināšanās ar suņu pajūgiem — no 28€ (bērniem no 4 līdz 12 gadiem -  20.00 €)
- Fotografēšanās ar Santa Klausu -no 30 €
- Vēstules nosūtīšana no Santa Klausa pasta —5 €
- Polāra loka šķērsošanas sertifikāts — 5 €

*Ekskursiju dienās, kas tiek piedāvātas par papildus samaksu, ir iekļauts – degviela, ceļu nodokļi,
stāvvietas, gida pakalpojumi.
*Ieejas biļetes apskates objektos ir par papildus samaksu!
*Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši
un var mainīties. Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. 
*Firma ir tiesīga mainīt ekskursiju secību ceļojuma laikā.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
- Pase, kuras derīguma termiņš ir ne mazāks kā 3 mēneši līdz atgriešanās datumam;
- Nepilngadīgiem bērniem (līdz 18 gadiem) pase un dzimšanas apliecība, ja nepilngadīgais ceļo bez vecākiem, arī
notariāli apstiprināta pilnvara.
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