
 
 

 

 

 

 

 

2021  

TŪKSTOŠ SALU VIRKNE 

BALTIJAS JŪRĀ - TURKU 

ARHIPELĀGS UN ĀLANDU SALAS 
 

 

 05.08. – 08.08.     4 dienas EUR 255 
diena, ceļa posms maršruta apraksts 

ceturtdiena, 05.08. 
Rīga – Tallinn – 

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 (STAR) 

piektdiena, 06.08. 
Helsinki – Lillmalo 

– Prostvik – Parnas 

– Retais –Galtby – 
Kokar 

 

 
 

nakšņošana 

***viesnīcā  

Kokar salā 

 6.00 brokastis uz prāmja (brokastu paka no kuģa virtuves) 

 brauciens pa Turku arhipelāgā ietilpstošajām Lillandetas,  Nagu un Korpo salām, pārceļoties ar 

maziem prāmīšiem no salas uz salu 

 15:30-18:00 brauciens ar lielāku prāmi jau caur Ālandu salu arhipelāgu uz Kokaras salu, ko vietējie 

iedzīvotāji izrunā pa savam - Čokar 

 labos laika apstākļos – iespējams doties izbraukumā ar motorlaivu uz netālo Kallskāres salu 

(Čallsčār), kur ieraugāmi dīvainas formas ledāja un jūras nogludināta akmens veidojumi. Sala, šķiet 

sastāv tikai no akmens, tāpēc vēl jo apbrīnojamāk te ieraudzīt Ēdenes dārzu, ko iekopis zviedru 

aristokrāts barons Gorans Akerhielms, kas, salas skaistuma apburts, bija izvēlējies šo vietu par savu 

vasaras mītni, savedis augsni, iekopis dārzu un uzcēlis vienkāršu, bet gaumīgu māju (virs kamīna 

novietota Tuves Jansones glezna, bet klints kraujā ar skatu uz jūras tāli – bronzas Merkūra statuja). 

sestdiena, 07.08. 

Kokar – Sottunga – 
Overo – Langnas – 

Bomarsund – 
Kastelhom – 

Mariehamn  

 

 

 
 

 

nakšņošana kajītēs 

ar dušu un WC 

 9:00-11:35 pārcelšanās uz Langnās ostu Ālandu centrālajā cietzemē 

 Lieliski dabasskati! Ālandu salās kā pirmās pārsteidz krāsas: sarkanā granīta šēras un klintis zilajā jūrā, 

koši zaļās pļavas, kurās ganās govis un aitas, jūras putnu bari. Pēc tam jau nāk arī citi pārsteigumi, 

neparastā flora un fauna, pārsteidzošā zivju bagātība apkārtnes ūdeņos... Latvieša cilvēks, kura zemītē 

nevienas salas lāga nav (Ķīpsalu un Zaķusalu neskaitot), beidzot ir nonācis vietā, kur, kā teicis viens 

vecs, dumjš lācis, – visriņķī un visapkārt ir ūdens… 

 Mariehamna tiek saukta arī par Ālandu mazo vasaras galvaspilsētu un nav gluži provinciāla, jo te sanāk 

Olandu autonomā apgabala parlaments. Mariehamna (Marijas osta) dibināta ar pretenziju uz karalisku 

spožumu, jo nosaukta cara Aleksandra II sievas Marijas vārdā! 

 Kastelholmas pils - 13. gadsimta pils varenie mūri ir liecība par 500 gadu ilgajiem zviedru laikiem 

Somijā. Ālandu salās arī šodien, starp citu, zviedru ir krietni vairāk nekā somu! 

 Bomarsundas cietokšņa drupas. Tikai 34 gadus ilgs bijis šī cietokšņa mūžs, līdz to Krimas karā 

sagrāva. Saglabājušās ir tikai drupas, no kurām paveras atpazīstamākie skati Ālandu salās. 

svētdiena, 08.08. 
Mariehamn – Tallinn 

– Rummu – Rīga 

 01.00 – 10.00 prāmis Mariehamna – Tallina (Baltic Queen) 

 Rummu karjera apmeklējums. 20.gadsimta 30.gados tika izveidotas Rummu kaļķakmens raktuves, 

kurās tika nodarbināti ieslodzītie.Rakšanas darbi tika pārtraukti 90-to gadu sākumā. Pēc pumpju 

izslēgšanas strauji cēlās gruntsūdeņu līmenis, appludinot karjeru un zem ūdens atstājot ne tikai mājas 

līdz pat otrā stāva augstumam, bet arī dzeloņdrāšu žogus ar apgaismes stabiem, tehniku un veselu mežu, 

kas ir īpaši interesants objekts nirējiem. Karjers vasarā kļūst par populāru peldvietu un šo vietu lepni 

dēvē par Zilo lagūnu. Dzidrā ūdens un nogrimušo “dārgumu” dēļ šo vietu iecienījuši nirēji. 

Pārpalikumi no kaļķakmens ieguves sabērti kalnā, kura augstums sasniedz 70 m. Laika gaitā nokrišņu 

un laika apstākļu ietekmē ir radušās neparastas formas, kas vairāk atgādina eksotisko zemju skatus. 

 brauciens mājup, ierašanās Rīgā ap 17:00 

 transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu (WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija) ceļojuma laikā 

 prāmja biļete pārceļoties maršrutos Tallina – Helsinki un Mariehamna – Tallina un nakšņošanu četrvietīgā B klases 

kajītē ar dušu un WC (bez iluminatora) un pārcelšanās ar vietējiem prāmjiem starp Somijas ūdeņu salām  



 nakšņošana ***viesnīcā,  divvietīgā numurā Kokar salā ērtībām (WC, duša) un ar brokastīm 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi, veselības apdrošināšana 

 
 ieejas maksa muzejos, dabas u.c. apskates objektos 

 ēdināšana (izņemot brokastis 06.08. un 07.08.) 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 80 

 par vakariņām Kokar viesnīcā - EUR 26 

 cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) – EUR 240 

 piemaksa, ja vēlaties trīsvietīgu B klases kajīti – EUR 30 

 piemaksa, ja vēlaties divvietīgu B klases kajīti – EUR 60 

 piemaksa, ja vēlaties četrvietīgu A klases kajīti – EUR 20 

 piemaksa, ja vēlaties trīsvietīgu A klases kajīti – EUR 40 

 piemaksa, ja vēlaties divvietīgu A klases kajīti – EUR 80 

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati, aizpildīts 

ceļojuma pieteikuma līgums un EUR 100 avansa iemaksa 

 vēl EUR 100 jāiemaksā līdz 05.05. 

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 05.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma 05.05., jūs zaudējat EUR 50 

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.05., jūs zaudējat EUR 100 

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.07.,  jūs zaudējat visu summu 

 iemaksāto summu līdz 05.07. var pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

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! 

* minētas 2020. gada cenas.

Ālandu jūrniecības muzejs   14 EUR, bērniem – 8 EUR 

Izbraukums uz Kallskāres saliņu 30 EUR, bērniem – 15 EUR 

Kastelholmas pils 8 EUR, bērniem – 5 EUR 

Lennusadam hidroplānu osta 15 EUR, bērniem – 8 EUR 

   
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

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 

 


