
  
 

 

 
 

 

2022 

SĀMSALA 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
 

           22.09. – 23.09. 2 dienas EUR 94  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

ceturtdiena,  

22.09. 

 

 
Rīga – Ainaži – 

Virtsu – Valjala – 
Kali – Kuresāre  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Valjalas pilskalns. Valjala baznīca - vecākā Igaunijas mūra baznīca. 

Valjala baznīcā ir 13. gadsimta romāņu stila kristīšanas akmens, kas tiek 

uzskatīts par vienu no Baltijas unikālākajiem kaltā akmens darbiem.. 

 Kāli meteorīta krāteris - Igaunijas unikālākais dabas piemineklis, 

vienlaikus tas ir Eirāzijas iespaidīgākais krāteru lauks. 

 14. gs. Kuresāres bīskapa pils – labākais konventa tipa pils paraugs 

Baltijā ar gotisku interjeru, pils muzejs. 13. gs.  

 Serves rags, no kura labā laikā saskatāma Kurzemes piekraste 

 Serves bāka. 1646. gadā Livonijas ģenerālgubernators G. Oksenštierns 

lika uzbūvēt Serves pussalas galā esošajā mazajā saliņā primitīvu bāku. 

Rudens vētras parādīja, ka tās izvēlētā atrašanās vieta – mazā saliņa – nav 

piemērota, un bāka tika pārcelta uz Serves pussalas galu. 1770. gadā tur 

tika uzcelta akmens bāka, kas gāja bojā Pirmajā pasaules karā. Pašreizējā 

koniskā monolītbetona bāka uzstādīta 1960. gadā. Tagad atvērta 

apmeklētājiem  

***viesnīca 

Kuresārē 

  

piektdiena, 

23.09. 

 

Kuresāre – 

Panga – Angla – 
Virtsu – 

Ainaži –Rīga 

 Karjas baznīca, kurā skatāmi daudzi pagāniskie zīmējumi.  

 anaviskās Pangas klintis, kas slienas tieši no pludmales un sasniedz 20 

metru augstumu. Visaugstākajā vietā atrodas sena upurvieta, kur senos 

laikos nesti upuri jūrai. Uz stāvkrasta ir izveidots dolomīta saules 

pulkstenis.  

 Etnogrāfiskais Anglas vējdzirnavu komplekss. Tās saglabājušas savu 

sākotnējo izskatu. Četras no piecām dzirnavām ir tipiskas Sāremā staba 

dzirnavas, kas uzceltas pagājušā gadsimta sākumā. 

 Māsilinna – 14. gs. Livonijas ordeņa Zonnenburgas cietokšņa drupas ar 

velvētiem pagrabiem... 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Naktsmītņu raksturojums 

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

Pieteikšanās ceļojumam  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas  

un EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 30 jāiemaksā līdz 22.08.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 12.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

   Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās summas iemaksai,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 22.08., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.09., 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 viesnīcās – EUR 28 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā  

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana 

 ieejas maksa muzejos paredzētajos apskates objektos 

Ceļojuma cenā neietilpst 
 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 
 Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz dārgāk  

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 

 


