
  
 

 

 
 

 

2022 

NO ZVAIGZNĒM LĪDZ PAZEMES 

PIEDZĪVOJUMIEM AR BĒRNIEM 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas 

 un veselības apdrošināšana! 
 

           20.08. – 21.08. 2 dienas EUR 120  
  bērniem EUR   90   

 diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

20.08. 

 

Rīga –  

Valka –  
Tartu – 

Elitvere –  

Jehvi – 

Narva  

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Tartu vecā observatorija – viens no sava laika nozīmīgākajiem astronomijas 

centriem – ir patiesa Igaunijas zinātnes vēstures pērle.  

 Tartu Universitātes muzejs iepazīstina ar zinātnes un universitātes izglītības 

vēsturi no 17. gadsimta līdz mūsdienām. Atklājiet universitātes bagāto pagātnes 

mantojumu un izziniet stāstus par zinātni, mākslu, astronomiju, medicīnu un 

studentu dzīvi! Te būs iespēja arī ielūkoties Trakā zinātnieka kabinetā –

 tematiskā telpā, kas aicina gan bērnus, gan arī pieaugušos atklāt un iepazīt 

zinātnieku darbus, kā arī kļūt par zinātnes draugiem. Telpa ar tēlainām un 

interaktīvām mehāniskām rotaļlietām ir Trakā zinātnieka mājas un darba vieta, 

viņu pastāvīgi iedvesmo tūkstošiem jaunu ideju un jautājumu, un viņš 

nepārtraukti cenšas rast atbildes uz dažādiem jautājumiem 

 Tartu vecpilsētas apskate ar kājām.  

 Tipogrāfijas un papīra muzejs, kur 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. 

Meistardarbnīca ar papīra izgatavošanu.  

 Elistveres dzīvnieku parks, kur dabīgajai videi tuvos apstākļos mīt dažādi 

vietējie meža zvēri: lapsas, stirnas, lācis, lūši, alnis, bizoni u. c. Parkā ir ierīkots 

arī mazo grauzēju centrs. Pa dēļu laipām var nokļūt līdz ezera krastā izbūvētajai 

skatu platformai, no kuras var vērot ezera bagātīgo putnu pasauli.  

 Ainavas baudīšana no Tabiveres skatu torņa.  

*** viesnīca  

Narvā 

svētdiena, 
21.08. 

 

Narva – Jehvi –   

Kohtla – 

Nemme – 

Ontika  –  

Mustvē –  

Valka –  

Rīga 

 Kukruses Polārā muiža – stāsti par aizraujošiem notikumiem un 

izmēģinājumiem vienas ģimenes vēsturē. Te var izmēģināt gan rakstīšanu ar 

spalvu un tušu, gan pielaikot 17.–18. gadsimta apģērbus. Rotaļu istabā gaida 

slidkalniņš, bet sniega kaujas var spēlēt visu gadu.  
 vēlaties izbaudīt reālo kalnraču dzīvi? Tad neatliek nekas cits, kā vien uzvilkt 

pufaiku un paņemt rokā lukturīti. Pazemē iespējams redzēt, dzirdēt, izgaršot un 

iztēloties to, ko vairāku desmitu gadu garumā juta vīri, kas ik dienu raktuvēs 

veica smagus darbus. Bagātināšanas fabrikā iespējams iepazīsties ar degslānekļa 

ceļu virs zemes, uzzināt par enerģijas rašanos un par to, kas nākotnē gaidāms 

enerģētikas jomā. 

 iespēja nobaudīt strādnieku pusdienas pazemē (zupa un kūka) 

 Baltijas augstākais ūdenskritums Valaste un nokāpšana līdz jūrai. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

     

Naktsmītnes raksturojums 

*** viesnīca: 2-3 vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis.  
 

 



 
Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  
 EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl 50 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  20.07.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 10.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  
IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 20.07., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  20.07., jūs zaudējat EUR 40  

 atsakoties no ceļojuma pēc 10.08.,  

 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 90 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 23 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta  pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

 naktsmītnes viesnīcā, brokastis, 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos 

 pusdienas 21.08. 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst  

 vakariņas un pusdienas 20.08. 

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz  
augstākas kā Latvijā, (~EUR 30- 40 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 

 


