
  

 

 

 
 

 

   2022 

OSMUSĀRE UN HĀPSALU 
Cenā iekļauta ieejas maksa apskates objektos, izbrauciens ar 

motorlaivām, pikniks un veselības apdrošināšana !!! 

 

  04.06. – 05.06. 2 dienas EUR 135 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

04.06. 

 

Rīga –  
Ainaži–  

Pērnava – 

Dirhami – 
Hāpsalu   

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Savu nosaukumu Osmusāres sala ir aizguvusi no vikingu dieva Odina. 

Osmusāres salā dosimies atklāt tās aizraujošo vēsturi, daudzveidīgo dabu un 

skaisto klinšu piekrasti. No Osmusāres dienvidu ostas sākas  

4–5 stundu pārgājiens, kura gaitā apmeklēsim gan interesantas vēsturiskas, 

gan arī dabas vietas, apskatīsim Krokodilu fermu un meklēsim visā pasaulē 

unikālos Neugrundbretšas laukakmeņus. Gadsimtiem ilgi salas galvenie 

iemītnieki bija Igaunijas zviedri. Pēc Otrā pasaules kara sala bija slēgta 

pierobežas zona, kurā atradās padomju militārā vienība. Sala ir neliela, 

domājams, Osmusāre virs jūras līmeņa pacēlusies pirms 3000 gadiem. Ainavai 

ir raksturīga glints, brekčijas, plašas oļu vaļņu teritorijas un kadiķu audzes.   

*** 

viesnīca 

Lēnemā 

rajonā 

 

svētdiena, 

05.06 . 

 

 
Hāpsalu –  

Padise – 

Laulasmā – 
Ainaži –  

Rīga   
 

 

 Hāpsalu ainaviskās vecpilsētas apskate, kuru var iedalīt viduslaiku un 20. gs. 

sākuma kūrorta zonā. Viduslaiku daļa ir bīskapa pils teritorija ar šim 

laikmetam raksturīgo ielu tīklu un būvēm. To ietver koka mežģīnēm rotātu 

kūrorta ziedu laikos celtu ēku josla ar promenādi, Āfrikas pludmali un parkiem 

 Piekrastes zviedru muzejs, kuru atklājis pats Zviedrijas karalis Kārlis XVI 

Gustavs. Iepazīšanās ar tūkstošgadīgo piekrastes zviedru apdzīvotību Igaunijā, 

šī etnosa savdabīgo kultūras mantojumu, apskatot 20 izšūtu paklāju, kuros 

attēlota Igaunijas zviedru vēsture. Ir attēls, kurā Zviedrijas zemnieki 1345. 

gadā par 34 sudraba markām iegādājas no Padises klostera Lielo Pakri salu. 

 Foto pauze pie Padises varenajām klostera drupām 

 Arvo Perta centrs, Arvo Perta daiļrade ir būtiski mainījusi izpratni par 

mūziku, kā arī ietekmējusi lielu daļu no 20. gadsimta otrajā daļā radītās 

mūzikas. Šī unikālās arhitektūras ēka ir saskaņā ar Arvo Perta radošo attieksmi 

un atvērta visiem mūzikas interesentiem. Šeit tiek rīkotas meistarklases, kā arī 

organizēti augsta līmeņa koncerti. Ekskursija gida pavadībā ir lieliska iespēja 

aplūkot Arvo Perta manuskriptus un klausīties mūziku. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

   

    

 

 

 

 

 

 



 

Naktsmītne 
*** viesnīca Lēnemā rajonā: divvietīgas istabas ar dušu un WC,  

brokastis  (zviedru galds).  

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  60 jāiemaksā līdz 05.05.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 25.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz  05.05., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.05., jūs zaudējat EUR 50 

 atsakoties no ceļojuma pēc 25.05., 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 121  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  
 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– EUR 28 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes ar brokastīm un pirtiņu  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 motorlaivu īre, vietējais transports un vietējā gida  

pakalpojumi Osmusāres salā 

 ieejas maksa programmā paredzētajos  
apskates objektos.  

 veselības apdrošināšana  

Ceļojuma cenā neietilpst  

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

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 

 


