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SOMIJAS DABAS BAGĀTĪBAS – 

BALANSĒJOŠIE AKMEŅI, 

CAURUMAINĀS KLINTIS, DABAS 

PARKI UN PILIS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28.06. – 02.07.     5 dienas EUR 445 
 

     diena     maršruta apraksts 

otrdiena, 28.06. 

Rīga – Tallina – Helsinki – 

Askola – Kotka 

 

 

***viesnīca pie Kotkas 

 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens līdz Tallinai  

 13:30-15:30 pārcelšanās ar Tallink prāmi (Tallina – Helsinki) 

 Askolas Hiidenkirni – ledāja kušanas straumju nestu un virpinātu akmeņu “izurbti” caurumi klintīs 

mežā pie Askolas, kur ir ierīkota dabas taka gar šiem brīnumiem, lieliem un maziem un pat tādiem īsti 

dziļiem, kuros ir ieliktas trepes, lai var ierāpties (un varbūt arī izrāpties ārā) 

trešdiena, 29.06. 

Kotka – Langinkoski – 

Joensuu  

 

 

 
 

 

*** viesnīca pie Joensū 

 Kotka – parku un dārzu pilsēta. Pats ievērojamākais – Sapokas parks ar mākslīgo ūdenskritumu, 

Kotkas maretārijs (akvārijs) ar daudzām Somijas ūdeņu zivju sugām un Vellamo jūrniecības centrs – 

pēc skata stipri līdzīgs mūsu Gaismas pilij – Nacionālajai bibliotēkai. Labā laikā iespējams arī apmeklēt 

uz jumta ierīkoto skatu laukumu, lai papriecātos par Kotkas panorāmu no augšas 

 Langinkoski – Krievijas caru makšķerēšanas rezidence un ainaviskās Langinkoski krāces, kas slavenas 

ar lašu un foreļu lomiem 

 Lappenrantas kanāla pirmās slūžas (šis kanāls savieno Saimā ezeru ar jūru pie Vīborgas) 

 Kumma kivi – balansējošs akmens mežā pie Puumalas, šis ir tas gadījums, kad atliek tikai pabrīnīties 

par dabas brīžiem neticamo daudzveidību, jo te milzīgs klintsbluķis balansē uz savas šķautnes  

ceturtdiena, 30.06. 

Joensuu – Valamo – 

Savonlinna  

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Savonlinnas 

 pastaiga Koli nacionālajā parkā pa apkārti, kas Janu Sibēliusu iedvesmoja sacerēt somu kultūras 

dārgumu – simfonisko poēmu „Somija”– no kvarcīta kalnu mugurām paveras lieliski skati uz Pielinena 

ezeru. 339 m augstajā Akka-Koli kalnā izveidots brīvdabas Klusuma templis  

 Valamo klosteris – 1939.gadā pareizticīgā draudze, kas neviļus tika ierauta Krievijas-Somijas karā bija 

spiesta meklēt jaunu atrašanās vietu. Jaunais klosteris kļuva par svētceļnieku galamērķi Somijas 

austrumos 

 Olavinlinnas pils Savonlinnā – vislabāk saglabājusies viduslaiku pils Ziemeļvalstīs, uzbūvēta 1475. 

gadā uz klinšainas ezera saliņas, ko daba rotaļīgi novietojusi Kīronsalmi šaurumā. Pils apmeklējums, 

iespēja izbraukt ar kuģīti pa ezeru 

piektdiena, 01.07. 
Savonlinna – Aulanka - 

Hēmelinna  

 

 

 

 

***viesnīca Hēmelinnā 

 viena no izcilākajām Somijas pilīm – Hēmes viduslaiku pils Hēmelinnā, Vanajavesi ezera krastā un pils 
kompleksā esošais Cietuma muzejs - vieta, kuru, tāpat kā mūsu Liepājas Karostas cietumu, brauc apskatīt 

no tuvumaun tāluma, jo nav jau daudz tādu cietumu, kur var ne tikai tik iekšā, bet arī izkļūt ārā, kad 

iepatīkas 

 pirmais Somijas Nacionālais parks – Aulanko ainavu parks, ar skaistu, granītā kaltu skatu torni pakalnā, 

no kura augšas paveras plašs skats pāri apkārtējiem ezeriem un mežiem. Tā kā parks ierīkots 19.g.s. 

beigās, šeit, tikai 2km no Hēmes pils, atrodamas pat mākslīgās pilsdrupas – nodevas tā laika nacionālā 

romantisma modei   

sestdiena, 02.07. 

Hēmelinna –– Helsinki –

Tallina – Rīga 

 agras brokastis, brauciens uz Helsinkiem 

 Helsinku apskate ar autobusu. Elegantā Ziemeļu un Dienvidu Esplanāde, Mannerheima iela, kurā 

atrodas Somijas parlaments, operas nams, Ālvāra Alto projektētā halle „Finlandia” un citas ievērojamas 

ēkas. Piemineklis  J.Sibēliusam, unikālā Klintsbaznīca, Helsinku Doms un vēsturiskais tirgus laukums 

 16:30-18.30 pārcelšanās ar Tallink prāmi Helsinki – Tallina 

 ierašanās Rīgā ap plkst.23.00 



 

Naktsmītnes 
 3 naktis *** viesnīcas: divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis 

 nakts vasaras (studentu) viesnīcā Savonlinnā, brokastis – numuriņš sastāv 

     no divām divvietīgām istabām, ar uz šīm divām istabām kopēju WC/dušu  

Ceļojuma cenā ietilpst 
 tūrisma klases autocbuss (WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija) 

ceļojuma laikā 

 biļete uz prāmjiem Tallina – Helsinki – Tallina, klāja vietas  

 naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) ***viesnīcās  ar brokastīm 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi un veselības apdrošināšana ar Covid  

      riska segumu  

Ceļojuma cenā neietilpst 
 ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcās) 

 ieejas maksa muzejos, dabas objektos un izklaides pasākumos 

Iespējamās papildizmaksas (pēc izvēles) 

Vellamo centrs Kotkā (bērniem) 12 (6) EUR  

Kokas maretārijs pieaugušajiem (bērniem ) 15 (8) EUR 

Langinkoski makšķernieku villa (grupā)  8 EUR 

Hiidenkirni dabas taka pie Askolas 3 EUR 

brauciens ar kuģīti uz Savonlinnā 12 EUR 

Hēmes viduslaiku pils   12 EUR 

Hēmes cietuma muzejs  11 EUR 

Klinšu baznīca Helsinkos 4 EUR 

citas baznīcas  ziedojums 

* Tabulā minētas 2021. gada cenas 

          Piemaksas un atlaides 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 120  
 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 

12 gadu vecumu – EUR 395 

Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 100 līdz 27.04. EUR 250 līdz 27.05. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 27.04. pēc 27.04. pēc 27.05. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 250 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 07.07. var pāradresēt citai personai, kura vēlas 

doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase 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 ceļojumā 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 

 


