
  

 

 

 
 

 

   2022 

DIENVIDIGAUNIJAS 

GARDĒŽU TŪRE  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas, 

 degustācijas un veselības apdrošināšana!!! 

 

     25.06. – 26.06.  2 dienas EUR 140 

diena ceļa posms apskates vietas un objekti Naktsmītne 

sestdiena 

25.06. 

 

 

Rīga –  

Rūjiena – 

Karksi Nuia – 
Rongu – Otepe 

- Pelva   
 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Karksi Nuia – Mulgimā mazpilsētiņā uzzināsim par novada vēsturi un tradīcijām, 

dzīvi agrāk un tagad 

 Muļķu zemes cienasts Muulgi krodziņā, nobaudot arī vietējo mulgipuder– pēc 

senām receptēm gatavotu maltīti, ko iecienījis pat Igaunijas prezidents!  

 vietējā alus degustācija  ar aldaru stāstiem. Piedāvājumā  divas lieliskas alus 

šķirnes (dāmām vai kas nevēlās alu, var samainīt pret vietējo augļu sidriem vai 

vietējiem vīniem) uzkodās  Mulgi čipši - ar sāli un garšvielām, izkaltēti no 

bietēm, kāļiem, burkāniem, un kartupeļiem  

 kūpinātu zivju degustācija un zušu zupa Verstjerva krastā 

 Hellenurmes ūdensdzirnavas ir lielas ūdensdzirnavas, kas atrodas gleznainas 

ūdenskrātuves krastā. Miltu malšanas un putraimu ražošanas iekārtas saglabājušās 

no 20.gadsimta 30.gadiem. 4,5 stāvu augstās ūdensdzirnavas joprojām ir darba 

kārtībā – apmeklētāji var ieredzēt, pataustīt un sajust, kā graudi pārvēršanas 

miltos, kā arī nobaudīt krāsnī svaigi ceptu maizi 

*** 

viesnīca  

Pelvā 

 

svētdiena 

26.06. 

 

 

 

Pelva  –  

Mooste –  
Misso – 

Veclaicene  –  
Rīga 

 izbrauciens ar upes kuģi Lonny aivedīs jūs dabai draudzīgā un ērtā veidā 

apskatīt Ahjas upes senlejas ainavas aizsardzības zonu un skaistos  

smilšakmens atsegumus.  

 Moostes muiža, kas papildus greznajai centrālajai ēkai lepojas arī ar vienu no 

Igaunijas grandiozākajiem, historicisma stilā būvētajiem palīgēku kompleksiem. 

Lielisku iespaidu atstāj apkārtējais parks, kas iekārtots angļu stilā. Muižas 

galvenajā ēkā darbojas skola, un renovētajā kādreizējā muižas darbnīcā ir atvērts 

Moostes muižas viesu nams, kādreizējā darba zirgu stallī darbojas Restauratoru 

darbnīca, muižas pārvaldnieka namā - Mākslas un sociālās prakses centrs, bet 

kādreizējā lopu kūts ir pārbūvēta par 500-vietīgu koncertzāli.  

 pusdienas muižas restorānā 

 Sivahavas vilnas fabrikā-muzejā var iepazīties ar vilnas dzijas tapšanas gaitu - 

vilnas plucināšanu, kāršanu un vērpšanu. Vietējā "Villakalli Puut" veikaliņā var 

iegādāties no vilnas izgatavotus izstrādājumus un citus vietējos rokdarbus.  

 Vehandu upes gleznainie atsegumi 

 Nopri talu atraktīva saimnieka pavadībā noris iepazīšanās ar īstu lauku dzīvi - 

apskatīsim, kā piens no saimniecības nonāk pienotavā un kā tam tiek piešķirta 

garša dažādu piena produktu degustācija  

 ierašanās Rīgā  pēc 21.00. 

 

            Naktsmītne  

***viesnīca Pelvā: 2 - vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis.  

. 



 

Pieteikšanās ceļojumam 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

   EUR 20 avansa iemaksas  
 vēl EUR 60 jāiemaksā līdz: 25.05.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā: 15.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, 

 IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju  

anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas 

izdarīšanai, jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 25.05., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 15.06., jūs zaudējat visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai  

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Atlaides un piemaksas  

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas 

brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu  

un ceļo kopā ar pilnvaroto personu – EUR   126 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – 

EUR  24 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos un degustācijas 

 pusdienas 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas kā Latvijā,  

(~EUR 15- 20 uz abām dienām).   

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus,  

nepieciešama vēl vismaz tikpat liela summa 

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. 

 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma 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 

 


