
 

 
 
 

 

2021  
 

 02.07. – 04.07.     3 dienas EUR 215 

 20.08. – 22.08.   
 

     diena     maršruta apraksts 

piektdiena, 02.07., 

20.08. 

Rīga – Tallina – Helsinki 

***viesnīca pie 

Helsinkiem 

 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens līdz Tallinai  

 13:30-15:30 pārcelšanās ar Tallink prāmi STAR (Tallina – Helsinki) 

 UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Suomenlinnas jūras cietokšņa  apskate, 

pārceļoties ar kuģīti no tirgus laukuma, kur saglabātas vēsturiskās ēkas un skatāmi no dažādu 

krāsu granīta celtie mūri cietokšņa tad atgriežas centrā 

sestdiena, 03.07., 

21.08.  

Helsinki – Askola – 

Porvoo – Kotka – 

Helsinki 

 

 

 

***viesnīca pie 

Helsinkiem 

 izbraukums uz Dienvidsomijas interesantākajām vietām  

 Askolas Hiidenkirni – ledāja kušanas straumju nestu un virpinātu akmeņu “izurbti” caurumi 

klintīs mežā pie Askolas, kur ir ierīkota dabas taka gar šiem brīnumiem, lieliem un maziem 

un pat tādiem īsti dziļiem, kuros ir ieliktas trepes, lai var ierāpties (un varbūt arī izrāpties ārā) 

 Porvoo senās koka vecpilsētas apskate, Porvoo katedrāle 

 Kotka – parku un dārzu pilsēta. Pats ievērojamākais – Sapokas parks ar mākslīgo 

ūdenskritumu, Kotkas maretārijs (akvārijs) ar daudzām Somijas ūdeņu zivju sugām un 

Vellamo jūrniecības centrs – pēc skata stipri līdzīgs mūsu Gaismas pilij – Nacionālajai 

bibliotēkai 

 Krievijas caru makšķernieku rezidence Langinkoski 

svētdiena, 04.07., 22.08. 

Helsinki – Tallina –  

Rīga 

 

 Helsinku apskate ar autobusu. Elegantā Ziemeļu un Dienvidu Esplanāde, Mannerheima 

iela, kurā atrodas Somijas parlaments, operas nams, Ālvāra Alto projektētā halle „Finlandia” 

un citas ievērojamas ēkas. Piemineklis Janam Sibēliusam, unikālā Klintsbaznīca, Helsinku 

Doms un vēsturiskais tirgus laukums 

 13.30-15.30 pārcelšanās ar Tallink prāmi STAR (Helsinki – Tallina) 

 ierašanās Rīgā ap plkst.21.00 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu (WC, 

kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija) ceļojuma laikā 

 pārcelšanās ar prāmjiem Tallina – Helsinki – Tallina  

 naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) ***viesnīcā pie 

Helsinkiem ar brokastīm 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi un veselības 

apdrošināšana brauciena laikā 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcās) 

 ieejas maksa muzejos, dabas un citos apskates objektos, 

izklaides pasākumos 



Piemaksas un atlaides 
 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 60 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 60 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 16 

gadu vecumu – EUR 175 

Iespējamās papildizmaksas  
Vellamo centrs Kotkā (bērniem līdz 15 g.v.) 12 (6) EUR  

Kokas maretārijs pieaugušajiem (bērniem līdz 15 g.v.) 14,5 (7,5) EUR 

Langinkoski makšķernieku villa (grupā) 6 EUR 

Hiidenkirni dabas taka pie Askolas 2 EUR 

Brauciens ar kuģīti uz Soumenlinnas cietoksni 7 EUR 

Muzeji Suomenlinnā (kopā ir 6 atsevišķi muzeji) 7-8 EUR 

Klinšu baznīca Helsinkos 4 EUR 

* Tabulā minētas cenas 2020. gada beigās.  

          Pieteikšanās ceļojumam 
 piesakoties ceļojumam, nepieciešams iesniegt pases datus un veikt 

attiecīgo avansa iemaksu, zemāk redzamajā tabulā norādīti iemaksu termiņi 

(iekavās – iemaksu termiņi 20.08. grupai) 

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 60 līdz 01.04. 

(20.05.)  

EUR 80 līdz 01.06. 

(20.07.) 

atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 01.04. 

(20.05.) 

pēc 01.04. 

(20.05.) 

pēc 01.06. 

(20.07.) 

zaudētā summa EUR 40 EUR 100 visa summa 

 iemaksāto summu līdz var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19. novembra, vai Latvijas 

pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu 

pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus 

pēc ceļojuma beigām. ! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim 

(beztermiņa un uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai!   

!  Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojumā programmā un/vai 

ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav 

atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


