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BRĪVDIENAS HELSINKOS 

UN APKĀRTNĒ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Helsinki dibināta saskaņā ar Zviedrijas karaļa Gustava I pavēli 1550.gadā Vantanjoki upes 

grīvā, bet tikai 1812.gadā tā kļuva par Somijas galvaspilsētu. Apskatīsim Suomenlinnas 

cietoksni, Hanko kūrortpilsētiņu un, protams, galvaspilsētas interesantākās vietas 
Nakšņošana viesnīcā Helsinkos! 

 

 

 28.07. – 30.07.     3 dienas EUR 345 
 

     diena     maršruta apraksts 

piektdiena, 28.07. 

Rīga – Tallina - 

Helsinki 

 

 

***viesnīca Helsinkos 

• 7:00 izbraukšana no Rīgas autoostas 

• brauciens līdz Tallinai  

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

• UNESCO kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Suomenlinnas jūras cietokšņa  

apskate, pārceļoties ar kuģīti no tirgus laukuma, kur saglabātas vēsturiskās ēkas un 

skatāmi no dažādu krāsu granīta celtie mūri 

sestdiena, 29.07. 

Helsinki – Fiskars – 

Hanko – Helsinki 

 

 

 

 

 

***viesnīca Helsinkos 

• izbraukums uz Somijas piekrastes jaukākajām vietām  

• kādreizējās Fiskars dzelzslietu rūpnīcas (Fiskars Bruk) ciemata ansamblis ar 

autentiskām ēkām, kurās tagad iekārtojušies dažādi lietišķās u.c. mākslas veikaliņi, 

darbnīcas, kafejnīcas un, protams, nopērkami arī Fiskars mūsdienu izstrādājumi 

• frontes muzejs pie Hanko pussalas šaurākās vietas, interesanta II Pasaules kara laika 

ieroču, plakātu u.c. ekspozīcija 

• Hanko – Somijas vasaras lepnums un tālākais dienvidu punkts – kūrortpilsētiņa, kur 

smilšainas pludmales mijas ar akmens pauguriem, jaukas ieliņas ar visu kūrortam 

raksturīgo. Pilsētiņas apskate, brīvais laiks 

svētdiena, 30.07. 

Helsinki – Tallina –  

Rīga 

 

• 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 Janam 

Sibēliusam, unikālā Klintsbaznīca, Helsinku Doms un vēsturiskais tirgus laukums 

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

• ierašanās Rīgā ap plkst.21:00 

 

 

 

 

 

 

 
 



Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 60 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11g. (ieskaitot) EUR 210 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 80 

 

Ceļojuma cenā ietilpst 

• Tallink prāmis Tallina – Helsinki – Tallina; 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 2 naktis ***viesnīcā, divvietīgās istabiņās ar dušu/WC,  

      brokastis;  

• grupas vadītāja-gida pakalpojumi;  

• veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas risks  

   ir spēkā līdz 75 gadu vecumam); 

• iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas  

      veselības apdrošināšanas karti (EVAK); 

     Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456 evak-karte  
 

Ceļojuma cenā neietilpst 

• ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcās) 

• ieejas maksa muzejos, dabas un citos apskates objektos 

 

Iespējamās papildizmaksas  

brauciens ar kuģīti uz Soumenlinnas cietoksni 12 EUR 

muzeji Suomenlinnā (kopā ir 6 atsevišķi muzeji) 12 EUR 

Fiskars Bruk 10 EUR 

Klinšu baznīca Helsinkos 7 EUR 

* Tabulā minētas 2022.gada cenas.  

          

        Pieteikšanās ceļojumam 

piesakoties ceļojumam, nepieciešams iesniegt pases datus un veikt attiecīgo 

avansa iemaksu, zemāk redzamajā tabulā norādīti iemaksu termiņi  

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 60 līdz 29.05. EUR 120 līdz 29.06.  atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 29.05. pēc 29.05. pēc 29.06. 

zaudētā summa EUR 40 EUR 120 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 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 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456%20evak-karte

