KOOLIREISI
KOOLIREISID
REISID
Balti riikides

MatkaAbi pakub nii 1- ja 2-päevaseid teema- ja huvireise erinevatesse piirkondadesse
kogu Baltikumis.
Õpilasreisid on gruppidele ettetellimisel! Valige meie poolt pakutavatest reisidest endale
sobiv ning kõige muu eest hoolitseme juba meie.
Reise alg- ja lõppkohad ning kellaajad on kokkuleppel, vastavalt tellija soovile.
Küsige kindlasti lisainfot, kuna sihtpunkte on rohkem, kui siintoodud näidispakettides.
Valmispakettidele lisaks oleme alati rõõmuga valmis kokku seadma just teie soove ja
erihuvisid arvestava reisikava.
Reisikorraldaja jätab endale õiguse vajaduse korral teha muudatusi programmides ja
ajagraafikutes.
Reisikorraldaja ei vastuta kohapealsete hindade muutuste eest, kui need on muutunud
pärast pakkumise tegemist.

LÄTI
Sigulda-Cesis
Reisi kestvus: 2 päeva
Tallinn (Tartu/Pärnu) – Rujiena – Valmiera – Sigulda - Ligatne - Cesis –
Valmiera - Tallinn (Tartu/Pärnu)
Kahepäevasel reisil Vidzeme südamesse on võimalik ühildada meeldiv hariva ja
kasulikuga. Õpilased tutvuvad Liivimaa ajalooga ning saavad vahelduseks
nautida ka lõbustusi, mida Eestimaal ei pakuta (rodeli, köisraudtee, ekskursioon
jäätisevabrikus).
Reisi tipphetked:
• Rujiena jäätisevabrik – ekskursioon ning enam kui 20 erineva jäätisesordi
degusteerimine Põhja-Läti tuntuimas jäätisevabrikus.
• Turaida muuseum-reservaat - ekskursioon linnuses, lossitornis, kirikus ja
pargis, legend Turaida Roosist
• Gutmani koobas - 19 m pikkune liivakivikoobas, koopaavaga 10x10,5m, milles
voolav allikas on legendide ja uskumuste kohaselt imettegevate omadustega
• Sõit köisraudteega üle Gauja jõe
• Vaateratas ja/või bobiraja vaatetorn
• Rodeli – võidusõit Sigulda või Ramkalni kelgurajal, kus saab kelgutada ka suvel
• Ligatne looduspark - 6-km metsarajal võimalus kohata pea kõiki Baltikumis

elavaid metsloomi

•

Cesise loss -

Liivi ordu tähtsaimaid kindlusi (13.-14.saj.), laternatega ekskursioon

vanas lossis
Ööbimine vastavalt soovile kas telkidega kämpingus või Siguldas noortehotellis.

Riia
Reisi kestvus: 1 päev
Ühepäevane lühitutvus naaberriigi pealinnaga.
•
•
•

Ekskursioon Riia vanalinnas
Riia loomaaia või Riia teletorni külastus
Lõuna Lido meelelahutuskeskuses

Ekskursioonil Riia vanalinnas tutvume Riia lossi (Presidendipalee), Kolme Venna, Toomkiriku,
Peetri kiriku, Mustpeade maja ja mitmete teiste vaatamisväärsustega.
Riia loomaaed ei ole midagi ennenägematut, kuid ta on siiski mõnevõrra suurem kui Tallinna Zoo.
Tegemist on Euroopa ühe vanima loomaaiaga, mis asub Mezaparksis keset männimetsa ning kus
elutseb üle 3000 looma. Erinevaid liike on 445-st, sealhulgas 95 imetajat, 90 linnuliiki, 112
roomajat ja kahepaikset, 77 kalaliiki ja 71 putukalaadset. Koguni 82 liiki, kes Riia loomaaias
elutseb, on kantud punasesse raamatusse.
Riia teletorn on Riia kõrgeim ehitis, mille tipp asub maapinnast muljetavaldava 368 meetri
kõrgusel, mis muudab ta Euroopa üheks kõrgeimaks ehitiseks (legendaarne Eiffeli torn on vaid 324
meetrit kõrge, Tallinna teletorn näiteks vaid 314m). Seetõttu on uuest teletornist saanud ka
populaarne turismiatraktsioon. 97 meetri kõrgusel asub esimene platvorm, kust avaneb üle jõe
asuvale Riia vanalinnale maaliline vaade. Samas paikneb ka “Veja Roza” nimeline restoran, kuhu
kiirliftid viivad vaid 42 sekundiga.
LIDO vabaajakeskuses on lisaks suurepärasele rahvuslikus stiilis söögikohale ka mitmeid lastele
mõeldud atraktsioone.

Riia koos Jurmala veepargiga
Reisi kestvus: 1 päev
Ühepäevane lühitutvus naaberriigi pealinna ning Baltimaade suurima veekeskusega.
•
•
•

LIVU veekeskus
Lõuna Lido meelelahutuskeskuses
Ekskursioon Riia vanalinnas

LIVU veekeskus (Livu Akvaparks) on Baltimaade suurim ja uhkeim veepark, kus on taevasinine
soe vesi (ca 30C), troopiline plaaz, mägijõgi, mitmed erinevad saunad ja mullivannid ning 7
erineva pikkusega liutoru, mis pakuvad adrenaliini ja elamusi nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Ekskursioonil Riia vanalinnas tutvume Riia lossi (Presidendipalee), Kolme Venna, Toomkiriku,
Peetri kiriku, Mustpeade maja ja mitmete teiste vaatamisväärsustega.
LIDO vabaajakeskuses on lisaks suurepärasele rahvuslikus stiilis söögikohale ka mitmeid lastele
mõeldud atraktsioone.

Riia ja Jurmala koos Livu veepargiga
Reisi kestvus: 2 päeva
Kahepäevane tutvus naaberriigi pealinna Riiaga, Läti suurima kuurortlinna Jurmalaga
ning Baltimaade suurima veekeskusega.
•
•
•
•
•
•

LIVU veekeskus
Ekskursioon kuurortlinnas Jurmalas
Ekskursioon Riia vanalinnas
Riia loomaaia või Riia teletorni külastus
Lido meelelahutuskeskus
Kelgusõit Ramkalni rodelirajal

LIVU veekeskus (Livu Akvaparks) on Baltimaade suurim ja uhkeim veepark, kus on taevasinine
soe vesi (ca 30C), troopiline plaaz, mägijõgi, mitmed erinevad saunad ja mullivannid ning 7
erineva pikkusega liutoru, mis pakuvad adrenaliini ja elamusi nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Ekskursioonil Jurmalas tutvume kauni ja omanäolise kuurortlinnaga ning teeme jalutuskäigu
mere äärde, et tutvuda põnevate vaatamisväärsustega (Jurmala Gloobus, skluptuur Kilpkonn)
Ekskursioonil Riia vanalinnas tutvume Riia lossi (Presidendipalee), Kolme Venna, Toomkiriku,
Peetri kiriku, Mustpeade maja ja mitmete teiste vaatamisväärsustega.
Riia loomaaed ei ole midagi ennenägematut, kuid ta on siiski mõnevõrra suurem kui Tallinna Zoo.
Tegemist on Euroopa ühe vanima loomaaiaga, mis asub Mezaparksis keset männimetsa ning kus
elutseb üle 3000 looma. Erinevaid liike on 445-st, sealhulgas 95 imetajat, 90 linnuliiki, 112
roomajat ja kahepaikset, 77 kalaliiki ja 71 putukalaadset. Koguni 82 liiki, kes Riia loomaaias
elutseb, on kantud punasesse raamatusse.
Riia teletorn on Riia kõrgeim ehitis, mille tipp asub maapinnast muljetavaldava 368 meetri
kõrgusel, mis muudab ta Euroopa üheks kõrgeimaks ehitiseks (legendaarne Eiffeli torn on vaid 324
meetrit kõrge, Tallinna teletorn näiteks vaid 314m). Seetõttu on uuest teletornist saanud ka
populaarne turismiatraktsioon. 97 meetri kõrgusel asub esimene platvorm, kust avaneb üle jõe
asuvale Riia vanalinnale maaliline vaade. Samas paikneb ka “Veja Roza” nimeline restoran, kuhu
kiirliftid viivad vaid 42 sekundiga.
LIDO vabaajakeskuses on lisaks suurepärasele rahvuslikus stiilis söögikohale ka mitmeid lastele
mõeldud atraktsioone.

Ramkalni rodeli – kunstlik kelgurada, kus saab kelgutada kevadest sügiseni, pakub
lõbu ja elamusi nii lastele kui täiskasvanutele.
Ööbime Jurmalas kaasaegses Spa-hotellis Jurmala Spa. Hotelli all on väga korralik suana- ja
basseinikeskus, mida hotellis ööbijad saavad kasutada ilma lisatasuta.

