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KARLSONS, TROLLĪTIS 

MUMINS UN LENNUSADAM  

 

 

 
 

 05.08. – 08.08. 4 dienas EUR 175 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 05.08. 

Rīga – Tallina – 

Helsinki 

nakšņošana kajītēs ar 

dušu un WC 

 10.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens līdz Tallinai un iespēja apmeklēt bijušajos flotes lidmašīnu (hidroplānu) angāros 

ierīkoto jūras muzeju Lennusadam. 

 Tallinas apskate, brīvais laiks 

 22.30-00.30 Tallink prāmis Tallina – Helsinki  

piektdiena, 06.08. 

Helsinki – Nāntali – 

Turku – Stokholma 

 

 

 

 

 

 

nakšņošana kajītēs ar 

dušu un WC 

 6.00 brokastis uz prāmja (brokastu paka no kuģa virtuves) 

 Helsinku – Pasaules Dizaina galvaspilsētas 2012 – apskate ar autobusu. Elegantā Ziemeļu 

un Dienvidu Esplanāde. Helsinku Doms un vēsturiskais tirgus laukums. K.G.E. 

Mannerheima  iela, kurā atrodas  Somijas parlaments, operas nams, Ālvāra Alto projektētā 

halle „Finlandia” un citas ievērojamas ēkas. Neparastais piemineklis somu komponistam 

Janam Sibēliusam  

 Brauciens līdz Nāntali  

 Muminu parks, kas atrodas līdzās Nāntali vecpilsētai uz Kailo salas. Parkā ieraugāmi 

atraktīvie, sirsnīgie, daudzveidīgie mumini, kurus jau droši vien pazīstat no Tūves Jansones 

stāstiem par Trollīti Muminu, viņa ģimeni un draugiem, kā arī no animācijas filmiņām. Šie 

mīlīgie somu zemes iemītnieki neatstāj vienaldzīgus ne pieaugušos, ne bērnus!  

 20.15 Tallink prāmis Turku – Stokholma  

sestdiena, 07.08. 

Stokholma  

 

 

 

 

 

 

 

nakšņošana kajītēs ar 

dušu un WC 

 6.10 ierašanās Stokholmā – Ziemeļu Venēcijā, kurā ir 14 salas un vairāk par 50 tiltiem 

 Stokholmas apskates ekskursija ar autobusu un kājām – vecpilsēta; karaļa sardzes 

maiņa; pilsētas panorāma no Fjälgattan; Ridarholmena, kur aizsākusies Stokholmas vēsture; 

tilts, par kuru stāsta, ka zem tā tiekoties Mēlarena ezera un Baltijas jūras ūdeņi 

 Muzeju rajons Jūrjordena (Djurgarden): A. Lindgrēnes literāro tēlu muzejs Junibacken, 

kurā paviesoties pie Karlsona, Ronjas, Emīla un citiem zviedru rakstnieces grāmatu 

varoņiem iespējams, braucot īpašā karuseļvilcieniņā; kuģa Vāsa muzejs vai pasaulē pirmais 

brīvdabas muzejs Skansens, kāds cits muzejs vai brīvais laiks (visu apskatīt nevar paspēt!) 

 17.00 Tallink prāmis Stokholma – Rīga 

 Iespēja pavadīt vakaru, klausoties mūziku, skatoties izklaidējošus priekšnesumus, 

apmeklējot bērnu rotaļu stūrīti, iepērkoties prāmja veikaliņos un vērojot Baltijas jūras 

ainavas 

svētdiena, 08.08.  

Stokholma – Rīga 
 11.00 ierašanās Rīgas pasažieru ostā 

Ceļojuma cena atkarībā no nakšņošanas apstākļiem uz prāmja Tallina-Helsinki un Turku-Stokholma-Rīga   

kajītes tips vietu skaits 

kajītē 

cena 

pieaugušajiem 

cena bērniem 

(no 12-16 g.v.) 

cena bērniem 

(līdz 11 g.v.) 

piemaksa 1 cilv., ja 

kajītē ir trīs personas 

Tourist I (B) 4 175 120 100 32 

Tourist I (B) 2 240 185 165 - 

Seaside (A) 4 208 153 133 48 

Seaside (A) 2 304 249 229 - 



             Informācija par prāmju kajītēm Tallink Silja kuģos  

 Tourist I (B) – kajītes bez logiem; 2-4 pasažieri, 5., 9., 10., 11. klājs 

 Seaside (A) – kajītes ar logiem uz jūru, 2-4 pasažieri; 5., 9., 10. klājs 

Piemaksa par komfortu 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss, WC, kondicionētājs, 

karstais ūdens, tēja, kafija) ceļojuma laikā  

 prāmja biļete Tallina – Helsinki, nakšņošana divvietīgās vai 

četrvietīgās kajītēs ar dušu un WC uz prāmja un brokastu paka no 

kuģa virtuves 

 prāmja biļete un nakšņošana uz prāmjiem Turku – Stokholma un 

Stokholma – Rīga (divvietīgās vai četrvietīgās kajītēs)  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi, veselības apdrošināšana  

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastu paku uz prāmja Tallina – Helsinki) 

 ieejas maksa muzejos un izklaides pasākumos, personīgie izdevumi, 

citi izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas  
kuģa Vāsa muzejs Stokholmā pieaugušajiem 170 SEK 

bērniem līdz 17 g.v. –   

EUR 16,2 

bezmaksas 

A. Lindgrēnes literāro tēlu 

muzejs (Junibacken) Stokholmā 

pieaugušajiem 185 SEK  

bērniem 2-15 g.v. 155 SEK  

EUR 17,6 

EUR 14,8 

Muzeji Stokhomā, kuru 

apmeklējums ir bezmaksas  

https://www.visitstockholm.com/guides/

museums-with-free-entry/ 

Vikingaliv muzejs Stokhomā pieaugušajiem 179 SEK  

bērniem 7-15 g.v. 139 SEK  

EUR 17 

EUR 13,2 

Lennusadam hidroplānu ostas 

muzejs  

pieaugušajiem 15 EUR   

bērniem 8 EUR 

Skansens Stokhomā pieaugušajiem 160 SEK  

bērniem 4-15 g.v. 70 SEK  

EUR 15,2 

EUR 6,7 

Nāntali Muminu parks 31 EUR  

Bērniem līdz 2 g.v. - bezmaksas 

* tabulā minētas 2020. gada cenas.  Valūtas kurss 1 EUR ~ 10,5 SEK 

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 60 līdz 05.05. EUR 80 līdz 05.07. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums   līdz  05.05. pēc  05.05. pēc 05.07. 

zaudētā summa EUR 40 EUR 100 visa summa 

 iemaksāto summu līdz var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētajā ceļojumā 

Ceļojuma dokumenti un vīzas 
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 izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

!Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojumā programmā 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 

 

 


