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SETI, VECTICĪBNIEKI UN  

MĀJAS KAFEJNĪCAS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas, vakariņas 

un veselības apdrošināšana! 
  

           13.08. – 14.08. 2 dienas EUR 99  
 ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena 

13.08. 

 

Rīga – 

Veclaicene 

–  

Obinitsa – 

Verska  

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Meremee kalna skatu tornis, no kura paveras apburošs skats, var pārredzēt visu Setomā, 

ieraudzīt Pečoru klostera kupolus un Pleskavas ezeru. 

 Seto Lauluimä piemineklis Obinitsā ir veltījums visām dziedošajām setu mātēm 

 Setu ateljē – galerija: setu vēsturisko rotaslietu izgatavošanas darbnīca, koka un zīda 

drukas darbnīcas, te arī tapetes un tekstilizstrādājumus gatavo ar setu rakstiem 

 Setu zemes kafejnīcu dienā būs iespējams izbaudīt vietējos ēdienus no vietējām 

izejvielām. Šajās dienās lielā cieņā tiek turēti tādi ēdieni kā sõir, suulliim, tatipiirak. Tos 

un noteikti arī daudzus citus interesantus vietējos ēdienus šajā dienā varēs nogaršot 

Setomā ģimenes kafejnīcās. Kad izsalkums ir apmierināts, gardumus var iegādāt arī līdz 

ņemšanai. Brīvais laiks Obinitsā, te pieejamas vairākas mājas kafejnīcas, kur katrs atradīs 

sev tīkamāko.  

 izbraucot pa interesantu pierobežas ceļu, redzēsim plašo, bet tukšo Koidulas dzelzceļa 

muitas staciju – teritorija aizņem teju 100ha un savulaik, kaļot lielus plānus par Eiropas 

austrumu robežu, tajā investēts miljards kronu (~65 mlj EUR). Izbraucot Sātses zābaku, 

nemanot iebrauksim nelielā “gabaliņā Krievijas” (vīzas nav nepieciešamas!). Kāpēc tā? 

Noskaidrosim! 

 Verskas setu muzejā vairāk uzzināsim par 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma 

viensētu arhitektūras īpatnībām, savulaik lietotiem darbarīkiem, kā arī varēsim apbrīnot 

daudzveidīgos rokdarbu paraugus 

 vakariņas viesnīcā un relaksācija saunu un baseinu kompleksā (iekļauts cenā) 

*** SPA 

viesnīca 

Verskā 

svētdiena 

14.08. 

 

Verska –  

Kolkja  –  

Varnja –  

Valka  –  

Rīga 

Sīpolu ceļš ir tik dažāds un daudzslāņains. Unikālo Peipusa piekrastes kultūru veidojušas 

igauņu zemnieku, vācu muižnieku un krievu vecticībnieku kultūras. Reģionu izsenis apdzīvo 

dažādas tautas, tādēļ ap Peipusu var dzirdēt arī interesantu jauktu igauņu-krievu valodu.  

 tikšanās ar Sīpolu Konstantīnu, kurš par sīpoliem zina gandrīz visu. Pie Kostjas 

iepazīsim vecticībnieku tradicionālos sīpolu audzēšanas paņēmienus. Saimnieks pastāstīs 

arī, kā agrāk audzēja sīpolus un kā šos vietējos svītrainos dārza labumus stāda, novāc un 

pārdod mūsdienās. Bet saimniece prot pagatavot mutē kūstošus sīpolu pīrāgus… 

 Varnjas vecticībnieku baznīca pārsteigs ar krāšņajiem griestu gleznojumiem 

 pusdienās nobaudīsim tradicionālo zivju zupu (uhu) 

 Vecticībnieku muzejs. Iespēja apskatīt vecticībnieku tradicionālo apģērbu, sadzīves 

priekšmetus, rokdarbus, darbarīkus, fotogrāfijas, grāmatas un citus materiālus.  

 protams, neiztiksim bez paciemošanās pie vietējiem zvejniekiem, lai iegādātos svaigi 

kūpinātas zivis arī mājās palicējiem… 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

   Naktsmītne   

*** SPA viesnīca Verskā: 2 - vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis, vakariņas.  

 SPA zonas (saunas un baseini) apmeklējums. 

  



 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

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

 vēl 40 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  13.07.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 03.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz 13.07., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  13.07., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 03.08.,  

 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 89 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 26 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta  pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

 naktsmītnes viesu namā, brokastis,  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā  

paredzētajos apskates objektos  

 veselības apdrošināšana 

 pusdienas svētdienā un vakariņas 

Ceļojuma cenā neietilpst  

 pusdienas sestdienā  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz  

augstākas kā Latvijā, (~EUR 25- 30 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 

 


