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TALLINA, ŪDENSKRITUMI UN 

LĀHEMĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un vakariņas! 

 

  06.10. – 07.10. 2 dienas EUR 92 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

ceturtdiena, 

06.10. 

 

Rīga –  

Ainaži– Sagadi - 

Altja –Loksa –  
Vinistu – 

Aegviidu 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Lahemā nacionālais parks – akmeņu un līču zeme ir gluži kā miera osta, 
kur gleznainās jūras piekrastes ainavas mijas ar simtgadīgiem neskartiem 

mežiem, krāčainas upes grauž savu ceļu caur kaļķakmens klintīm uz jūru, 

akmeņi sniedzas māju augstumā, acis priecē iekoptas viensētas un greznas 

muižiņas. Te ikviens ceļotājs atradīs ko savu. 

 fotopauze un Sagadi muižas apskate no ārpuses 

 fotogēniskais etnogrāfiskais zvejnieku ciematiņš Altja 

 pusdienas (iekļautas cenā) 

 neliels pārgājiens Kesmu zemes ragā, kur akmeņi mijas ar jūras līčiem, 
radot dabas šedevru 

 augstākais akmens Baltijā Jaani-Toomi  

 Vinistu mākslas centrs, kas ierīkots vecajās zivju fabrikas ēkās, pārsteigs ar 

bagātīgo mākslas darbu kolekciju 

 pirmatnīgais Nimmaveski kanjons 

 vakarā naktsmītnē – vakariņas un pirtiņa! 

Nelijarves 

atpūtas 

komplekss 

 

piektdiena, 

07.10. 
 

 

Aegviidu -  

Joelahtme – 

Tallina – Keila –

Ainaži – 

Rīga   

 

 

 Igaunijas Niagara Jagalas ūdenskritums, kura augstums sasniedz 8 m, ir 
viens no izcilākajiem Igaunijas dabas brīnumiem 

 Tallinas vecpilsēta (ekskursija ar kājām): Tompea kalns, skatu laukums uz 
Lejaspilsētu un jūru, Rātslaukums, vecākais publiskais pulkstenis Tallinā, 

senais nocietinājuma mūris pie Viru vārtiem un interesantie vecpilsētas 

pagalmiņi 

 ainaviskās Tūrisalu klintis jūras krastā 

 Keilas ūdenskritums (6 m) – pēdējos gados ūdeņiem bagātākais Igaunijas 
ūdenskritums 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
Naktsmītne 

Nelijarves atpūtas komplekss: divvietīgas istabas ar dušu un WC, 

brokastis (zviedru galds). Atrodas klusā skaistā vietā, ezera krastā. 

Pirtiņa! Paņemiet līdzi pirts piederumus!  

 

                    Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  30 jāiemaksā līdz 06.09.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 22.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz  06.09., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 06.09., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 22.09., 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 83  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– EUR 20 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes ar brokastīm un pirtiņu  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 ieejas maksa programmā paredzētajos  
apskates objektos un pusdienas un vakariņas 06.10.  

 veselības apdrošināšana  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 pusdienas 07.10.  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas 

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 

 


