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Ta L L I n a  –  
m ū S u m ī L a
Jau vairākus gadus mūsu ģimenei 
iemīļots maršruts ir Tallina, un tas bija 
arī pirmais ceļojums, kurp devāmies 
trijatā. Ikreiz tur mēģinām atklāt ko 
jaunu, bet ir arī vietas, kuras vienmēr 
apmeklējam.

l Viesnīcā Hotel Telgraaf mums patīk 
pilnīgi viss: gan tās izvietojums pašā 
pilsētas centrā, gan serviss, SPA, 
restorāns Tchaikovsky un pet friendly, 
jo parasti ņemam līdzi arī suni.

l Iemīļota pusdienu vieta: radošais 
kvartāls Telliskivi.

l Bet vislabākā pastaigu vieta (īpaši ar 
bērnu ratiņiem) noteikti ir Kadriorgas 
parks. To pēc Krievijas cara Pētera I 
pavēlas sāka ierīkot 1718. gadā. 
Patlaban tā teritorija ir gandrīz  
70 hektāru.

CEļojumā aR mazu BĒRNu
Ģimenei ar maziem bērniem 
piedzīvojumi ceļojumā ir garantēti.  
Lai tie būtu patīkami, nevis pārpratumu 
virkne, vērts ieklausīties citu pieredzē. 
Pazīstamā blogere Elizabete Gorina 
sniedz savus padomus, kas viņai 
palīdzējuši izvairīties no nepatīkamām 
situācijām.

Iespējams, tas izklausīties klišejiski 
un pašsaprotami, bet tieši šīs lietas ir 
vērts iegaumēt. Izdomāt ne tikai plānu 
B gadījumam, ja kaut kas nevedas, kā 
iecerēts, bet arī C, D un varbūt pat E.

l Būt gatavam atcelt jebko no ieplānotā, ja 
vienkārši ir sajūta, ka tā būs labāk.

l Pielāgoties bērnam, manuprāt, ir viena no 
galvenajām panākumu atslēgām, jo paēdis 
un izgulējies bērns ir apmierināts un gatavs 
jauniem piedzīvojumiem.

l Izvēlēties bērniem draudzīgus galamērķus.
l Kad es ceļoju bez bērna, vienmēr vadījos pēc 

principa – galvenais paņemt pasi un maku, jo 
visu pārējo, ja kas aizmirsies, varēs nopirkt uz 
vietas. Ar bērnu labāk paņemt ko lieku, nevis 
kaut ko aizmirst, jo mazajiem mēdz būt viena 
mīļākā mantiņa, ar kuru viņš aizmieg, vai tikai 
vieni konkrētie našķi, kuri garšos ceļojuma 
laikā.

l Galvenais – iemācīties izbaudīt laiku kopā, pat 
ja mazajam uznācis niķis vai ārā līst lietus un 
tāpēc kādu dienu jāpaliek viesnīcas numuriņā.

m u I ž ā  p I E  da B a S
Ja negribas doties ārpus Latvijas robežām, bet ir vēlme pavadīt 
jauku un mierīgu nedēļas nogali, mūsu izvēle ir Liepupes muiža. 
Atceros, kad pirmoreiz aizbraucām ar vīru uz turieni, bijām 
tikko iepazinušies, es iedomājos – ja kādreiz man būs kāzas, 
tad noteikti Liepupes muižā. Tā arī notika – pēc diviem gadiem 
tur nosvinējām savu lielo dienu, tāpēc mūsu ģimenei tā ir īpaša 
vieta. Tagad esam pabijuši muižā arī trijatā, un tā ir lieliska vieta 
arī atpūtai ar bērniem. Liepupes muižā var baudīt nesteidzīgas 
vakariņas uz terases vai lapenē, pabrokastot muižas virtuvē, 
kur īpašu gaisotni rada mūzika no skaņuplašu atskaņotāja, 
nākamajā rītā apmeklēt Veczemju klintis, kas, manuprāt, ir 
skaistākā vieta Vidzemes jūrmalā.
Īpašais ieteikums māmiņām: rezervējiet kādu no SPA rituāliem, 
kas pieejami muižā, lai relaksētos, kamēr tētis pavadīs laiku ar 
bērniem, piemēram, spēlējot paslēpes muižas dārzā.


