
  
 

 

 
 

 

2022 

PRANGLI SALA UN LĀHEMĀ 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un  

veselības apdrošināšana! 
 

  01.09. – 02.09. 2 dienas EUR 95 

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

ceturtdiena, 

01.09.  

 

 

Rīga – Ainaži – 

Kesmu – Sagadi 

- Nelijarve  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Lāhemā nacionālais parks. Pastaiga Viru purva takā pa dēļu laipām un 

ainavas baudīšana no skatu torņa, pirmatnīgais Nimmaveski kanjons. 

Dosimies nelielā pastaigā pa dabas taku, lai aplūkotu trešo lielāko 

dižakmeni Baltijā – Maja kivi.  

 Neliels pārgājiens ainaviskajā Kesmu zemesragā, kur akmeņi mijas ar 

jūras līčiem, radot īstu dabas šedevru.  

 fotopauze un Sagadi muižas apskate no ārpuses.  

 Igaunijas Niagāra – Jagalas ūdenskritums, kura augstums sasniedz 8 

m un ir viens no izcilākajiem Igaunijas dabas brīnumiem. 

 
Nelijarves 

atpūtas 

komplekss 

 

piektdiena, 

02.09. 

 

 

Nelijarve  – 

Prangli – 

Tallina –  

Ainaži – Rīga 

 Prangli ir Tallinai tuvākā apdzīvotā sala, kas pārsteidz ar savu 

vienreizīgo dabu un skaistajām smilšu pludmalēm. Pirmās salas vēstures 

liecības meklējamas 13. gadsimtā, un spilgtu stāstu par salinieku 

darbiem un interesantākajām salas vietām pietiek veselai dienai. 

 Prangli Sv. Laurenca baznīca (19. gs.) ir viena no mazākajām koka 

baznīcām Igaunijā. Šeit dažus gadsimtus pirms tam bija kapliča, kuru 

saskaņā ar leģendām ir uzbūvējuši nelaimē nokļuvuši somu roņu ķērāji.  

 dosimies savdabīgā ekskursijā ar kravas automašīnu, aplūkojot vācu 

militāro lidaparātu vraku, tvaikoņa un laivu kapsētu, vienu no 

lielākajiem laukakmeņiem Baltijā, dabas gāzes ieguves vietu, un 

nobaudīsim pusdienas.. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naktsmītne 
Nelijarves atpūtas komplekss: divvietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis (zviedru galds). Atrodas 

klusā skaistā vietā, ezera krastā. Pirtiņa! Paņemiet līdzi pirts piederumus!  

Naktsmītnēs būs iespēja paēst siltas vakariņas (nav cenā). 

 



 Pieteikšanās ceļojumam  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 40 jāiemaksā  01.08.,  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā  18.08.  
 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  02.08., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 18.08., 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 ceļazīmes cena– EUR 85  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā– EUR 20 

   Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 prāmju biļetes  
 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos, vietējo gidu stāstījums 

 pusdienas uz salas  
 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas un pusdienas ceturtdienā 

   Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs  

ir līdzīgas kā Latvijā (vismaz  20 – 25 eiro uz visām 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 

 


