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PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI 

UN NARVA 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un  

veselības apdrošināšana!!! 
   

   28.05. – 29.05.  2 dienas EUR 95 

diena, maršruts apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 
28.05. 

 

 

 

 

Rīga – Valka –  

Tartu – Narva 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Alatsakivi krāšņa pils (apskate no ārpuses) 

 Kallastes smilšakmens atsegumi Peipusa krastā  

 pusdienas vecticībnieku sādžā Mustvē  

 Igauņu iekšzemes jūras – Peipusa ezera piekraste ar 

zvejniekciemiem, kur gandrīz vienmēr smaržo pēc  

kūpinātām zivīm.  

 Neliela pastaiga pa smilšaino pludmali. 

 Kuramē pareizticīgais sieviešu klosteris, kurš darbojas  

jau vairāk nekā 100 gadus  

*** viesnīca 
Narvā 

svētdiena, 

29.05. 
 

 

 

Narva – Toila –  

Tartu – Valka – 

 Rīga 

 Narvas apskates ekskursija vecā zaldāta pavadībā, 

pāršķirstot vēstures lappuses un apmeklējot ievērojamākas 

vietas: veco manufaktūru, bastionus, Tumšo dārzu, Rātsnamu, 

skatu laukumu, no kura paveras lielisks skats uz Ivangorodas un 

Narvas cietokšņiem upes krastos. 

 Narvas cietokšņa apmeklējums 

 Toilas senās muižas parks un krāšņā Somu jūras  

līča piekraste 

 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 28.04. 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 18.05.  

 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 28.04., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 18.05., 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 85 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 22 

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 

 pusdienas vecticībnieku sādžā (sestdienā)  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas un pusdienas svētdienā  

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 

 


