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IGAUNIJAS INDUSTRIĀLAIS 

MANTOJUMS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos  

un veselības apdrošināšana!!! 
   

   20.08. – 21.08.  2 dienas EUR 94 

diena, maršruts apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

20.08. 

 

Rīga – Valka –  

Tartu – Mustve – 

Narva  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Peipusa piekrastes zvejniekciemos vasaras beigas iezīmējas ne tikai ar zivju 

tirgošanos ceļmalās, bet te godā tiek celts arī slavenais Peipsivēres sīpols.  

 Narvas apskate: skatu laukums, no kura paveras lielisks skats uz Ivangorodas un 

Narvas cietokšņiem upes krastos. Narvas upes ūdenskritums, kas reiz bija viens 

no ūdeņiem bagātākajiem ūdenskritumiem Eiropā, bet tagad ūdenskrituma kāples 

lielākoties ir sausas, vien plūdu laikā tās pārklājas ar ūdeni. Te atrodas 

Krēnholmas sala. Pie ūdenskrituma 19. gadsimtā tika uzbūvēta slavenā 

Krēnholmas manufaktūra, kas tajā laikā bija Krievijas impērijas lielākā fabrika. 

1913. gadā šeit strādāja vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku.  

 Sillamē atdzimšanas stāsts. Rūpnieciskā pilsēta radusies 1946. gadā, kad šeit 

tika nolemts izveidot metalurģijas rūpnīcu degakmens rūdas pārstrādei, lai iegūtu 

urāna oksīdus. Sakarā ar šo ražotni pilsēta ilgu laiku bija slēgta. Tagad iespējams 

iepazīties ar savdabīgām staļinisma laikmeta ēkām un klasiskām alejām. Sillamē 

muzejs un Sillamē kultūras centra atjaunotā greznā un iespaidīgā zāle.  

viesnīca*** 

Narvā 

svētdiena, 

21.08. 

 

Narva –  

Tartu –Repina – 

Lasva – Ape – 

 Rīga 

 Radošā pilsētiņa Aparaadi–tehas (Aparātu rūpnīca). Vecs rūpnīcas komplekss, 

kur padomju laikā tika izgatavotas saldēšanas iekārtas, slepenas zemūdeņu detaļas 

un pēdu sajaukšanai arī sliktas kvalitātes lietussargi un rāvējslēdzēji. 

Septiņdesmito gadu vidū rūpnīcā strādāja aptuveni 1500 darbinieku. Rūpnīcai bija 

savs veselības centrs ar saunu un baseinu, ēdamistaba un vairāki korpusi ar 

administratīvajām telpām. No 2014. gada centrs tiek attīstīts par kultūras centru, 

kas jau šodien apvieno sevī radošus uzņēmumus, mākslinieku studijas, dizaineru 

ateljē un izklaidi.  

 Tipogrāfijas un papīra muzejs atrodas zābaku rūpnīcas kompleksā. Ēkā var 

iepazīties ar papīra ražošanas procesu, aplūkot papīra skulptūras, vēsturiskas 

drukas preses, no koka un alvas veidotus burtveidolus, kā arī dažādas ar šo tēmu 

saistītas ekspozīcijas un izstādes.  

 Repinas papīrfabrika – Eiropā unikāla industriālās arhitektūras pērle, kuras 

vēsture iesniedzas 1728. gadā. Pētera I galminieks grāfs Kārlis Gustavs fon 

Lēvenvolde pie Vehandu upes uzbūvēja ķieģeļu fabriku, kā arī kokzāģētavu, 

miltu un papīra dzirnavas, kas kā spēka avotu izmantoja ūdeni. Repinas 

papīrfabrika ir Igaunijā vecākais līdz šim strādājošais rūpniecības uzņēmums, 

kurā līdz šai dienai tiek ražots papīrs.  

 Lasvas ūdenstorņa galerija ir vecs kolhozu laika cūku fermas tornis, kuru 

arhitektu un mākslinieku augstā lidojuma idejas un sabiedrības aktivitāte ir 

padarījusi par atraktīvu un godalgotu objektu, kurā klavieru kāpnes rada mūziku 

un apmeklētāji rūsējošajā ūdens mucā bauda foto un mākslas izstādes. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

 
 

Naktsmītnes 
*** viesnīca Narvā: divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis  



 

Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR  30 jāiemaksā līdz 20.07. 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 10.08.  

   ja pieteiksieties vēlāk kā mēnesi pirms izbraukšanas,  

jūsu vieta tiks rezervēta pēc pilnas ceļazīmes cenas samaksas 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz otrai iemaksai, jūs zaudējat EUR 10  
 atsakoties no ceļojuma pēc 20.07., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 10.08., jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresē t 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 85  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 23 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 naktsmītnes un brokastis saskaņā ar maršruta aprakstu  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos, veselības apdrošināšana 

  

Ceļojuma cenā neietilpst  

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas  

kā Latvijā (~EUR 20- 25 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 

 


