
  

 

 

 
 

 

   2022 

DIENVIDIGAUNIJAS  

MUIŽU STĀSTI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas  

un veselības apdrošināšana!!! 

 

     09.07. – 10.07.  2 dienas EUR 112 

diena ceļa posms apskates vietas un objekti Naktsmītne 

sestdiena 

09.07. 

 

Rīga –  
Rūjiena – 

Vīlande –  

Pelva 

 

1913. gadā Igaunijā reģistrētas 1245 muižas. Saglabātās arhitektūras pērles ne tikai 

rotā ainavu, bet arī sargā pagātnes atmiņas – katrā muižā bijuši gan veiksmes gadi, 
gan pieredzētas nedienas, katrai ir savs stāsts. Kāds? Nāc un noskaidro – Tevi gaida 

tūkstoš muižu zeme! 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Tāgaperes muiža apvieno eleganci, lauku atmosfēru, vēsturi un mūsdienas – 

iespaidīgo jūgendstila arhitektūras pili barons Hugo fon Štriks uzbūvēja jau vairāk 

nekā pirms simts gadiem 

 Eisu muiža celta agrā klasicisma stilā, un angļu stilā veidotais muižas parks 

terašu veidā aizvijas līdz ezeram 

 Veikemeizas muiža ir vācu mājas stila paraugs ar jūgendstila ietekmi, pašlaik 

muižas ēku var apskatīt tikai no ārpuses 

 Heimtali degvīna brūzis – 19. gs. pirmajā pusē būvētā un Londonas Taueru 

atgādinošā ēka interesi izraisa galvenokārt ar ārējo izskatu (kā privātīpašums tā ir 

apskatāma tikai no ārpuses) 

 Olustvēres muiža – viena no Igaunijas vislabāk saglabātajām muižām, ko ieskauj 

krāšņs angļu tipa dārzs ar augstām akmens sienām 

*** 

viesnīca  

Pelvā 

 

svētdiena 

10.07. 

 

Pelva - Mooste 

– Alatskivi – 
Otepe –  

Sangaste – 
Valka  –  

Rīga 

 skaistā Moostes ezera krastā atrodas Nolkenu dzimtas valdīšanas laikā celtā 

Moostes muiža. Papildus greznajai centrālajai ēkai Moostes muižas lepnums ir 

arī palīgēku komplekss un angļu stilā iekārtots parks. Galvenajā ēkā darbojas 

skola, renovētajā muižas darbnīcā ir atvērts viesu nams, bet kādreizējā lopu kūts 

ir pārbūvēta par 500-vietīgu koncertzāli.  

 Alatskivi pils ir būvēta skotu baronu stilā pēc karaliskās rezidences Skotijā – 

Balmorālas pils parauga. Alatskivi pils tiek uzskatīta par skaistāko neogotikas 

stilā celto būvi visā Baltijā. 19.–20. gs. mijā pils un tās iekārtojums tika lēsts 

vismaz miljons cara rubļu vērtībā. 

 Pusdienas (cenā).  

 Pikajerves muiža, kas pazīstama arī ar Kantervillas pils, iespējams, ir viena no 

mājīgākajām Igaunijas muižām 

 Sangastes pils un muižas parkam izveidei iedvesma tikusi gūta no slavenās 

Vindzoras pils Anglijā. Sangastes pils ir viena no 21 vietām Dienvidigaunijā, kas 

kā atklāšanas vērtas ir atzīmētas ar National Geographic dzelteno logu.  

 ierašanās Rīgā  pēc 21.00. 

Sakarā ar slēgtajiem pasākumiem, kas mēdz notikt muižās, programmā var 

ieviesties izmaiņas un tās var tikt aizstātas ar citām! 

 

 

 

 

        



   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 40 jāiemaksā līdz: 09.06.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā: 29.06.  

 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 10.06., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 30.06., 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   101 

 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 programmā paredzētajos apskates objektos  

 pusdienas svētdienā,  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 pusdienas sestdienā un  vakariņas 

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas kā Latvijā,  

(~EUR 25- 30 uz abām dienām).   

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, būs 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 

 

http://www.impro.lv/

