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SOMIJA LAIKU LOKOS UN 

KOLI KALNI  

 

 

 

  

 

 08.08. – 12.08.     5 dienas EUR 450 
 

diena   maršruta apraksts 

otrdiena, 08.08. 

Rīga –Tallinn 

 

 

nakšņošana kajītē 

uz prāmja 

• 10:00 izbraukšana no Rīgas autoostas; tikšanās autoostā, dzelzceļa pusē, starptautisko autobusu 

izkāpšanas platformā pie Impro zīmes 

• brauciens līdz Tallinai un iespēja apmeklēt bijušajos flotes lidmašīnu (hidroplānu) angāros ierīkoto jūras 

muzeju Lennusadam 

• Tallinas apskate – Rātslaukums, Tompea kalns, viduslaiku torņi un pilsētas vārti. Brīvais laiks 

• 22:30 – 00:30 prāmis Tallina – Helsinki nakšņošana uz prāmja četrvietīgās kajītēs ar dušu/ WC  

trešdiena, 09.08. 

Helsinki – Porvo –  

Kotka – Lapēnranta 
– Imatra – 

Lapēnranta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**viesnīca Lapēnrantā 

• Porvo  – šī pilsēta Porvojoki krastos slavena ar daudzkrāsaino koka arhitektūru, līkumotajām 

vecpilsētas ieliņām, tiltiem un senlaicīgo tirgus laukumu. Porvo pazīst kā Somijas himnas vārdu autora 

Runeberga pilsētu un somu nācijas pašnoteikšanās šūpuli 

• Kotkas jūrniecības muzeju un izstāžu centrs Vellamo – nosaukts senajā somu ūdeņu dievības vārdā, 

arhitektoniski ļoti līdzīgs mūsu pašu Gaismas pilij. 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 

• Otrā pasaules kara somu nocietinājumu līnija pie Miehikkalas. Mežā ir lieliski saglabāti un atvērti 

apskatei vairāki Salpa liinija bunkuri, apbruņojuma paraugi, kā arī redzama daļa no milzīgi garās 

prettanku šķēršļu joslas, kas uzbūvēta 1940.gadā pēc Ziemas kara un joprojām vairāku simtu kilometru 

garumā stiepjas gar Somijas austrumu robežu 

• 18.00 – ūdens un mūzikas šovs Imatras krācēs. Skanot Sibēliusa mūzikai, tiek pavērtas slūžas un 

atdzīvojas Somijas varenākās krāces, kuras pa dienu ir sausas – jo Saimā ezera ūdens griež HES turbīnas 

(šis šovs gan vasarās tiek rīkots tikai, ja ir pietiekami daudz ūdens, vai nav kāds slūžu apkopes remonts 

gadījies, citādi krāces skatīsim tāpat, sausā veidā) 

ceturtdiena, 10.08., 

Lapēnranta– 
Punkaharju–

Savonlinna – 

Kerimeki – Joensuu  
 

 

 

 

**viesnīca Joensuu 

• Punkaharju atpūtas centrs – bijusī tuberkulozes sanatorija, kurā mūža pēdējās dienas pavadīja mūsu 

literāts Rūdolfs Blaumanis, lai ārstētu tuberkulozes saasinājumu... diemžēl par vēlu. Pie ēkas apskatāma 

Blaumanim veltīta piemiņas plāksne 

• Punkaharju zemes šaurums – vairākus kilometrus garš dabisks tilts pāri ainaviskā Puruvesi ezera 

ūdeņiem. Te ieraugāmi tipiski karēliski dabasskati! 

• 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  

• pasaulē lielākā koka baznīca Kerimeki 

• pārbrauciens uz Joensuu  

piektdiena, 11.08.  

Joensuu – Koli – 

Outokumpu – Mikkeli 

– Lahti – Helsinki 
 

***viesnīca Helsinkos 

• 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  

• Outokumpu vecās vara raktuves, kas tagad pārtapušas par muzeju. Iespēja nokļūt raktuvju šahtā, kā 

arī skatīt vara rūdas racēju vilcieniņu 

• pārbrauciens uz Helsinkiem 

sestdiena, 12.08. 

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 prāmis Helsinki – Tallina; ierašanās Rīgā ap plkst.21.00 
 

 



 

 

 

Ceļojuma cena atkarībā no nakšņošanas apstākļiem četrvietīgās kajītēs uz prāmjiem Tallina – Helsinki - Tallina 

kajītes tips cena pieaugušajiem cena bērniem līdz 11 

g.v. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 3 pers. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 2 pers. 

Tourist I (B4) 450 400 45 90 

Seaside (A4) 510 450 70 140 

  

Informācija par prāmju kajītēm 

• B 4 – četrvietīgas kajītes ar WC, dušu, bez logiem;  

• A 4 – četrvietīgas kajītes ar WC, dušu, ar logiem;  

         

Piemaksa par vienvietīgu istabiņu 120 EUR 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• biļetes uz prāmja Tallina – Helsinki - Tallina,  1 nakts izvēlētās kategorijas 

kajītē; 

• tūrisma klases autobuss (WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija);  

• 3 naktis  2* un 3*viesnīcā, brokastis; 

•  IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi;  

• veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas 

riks darbojas 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 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ēdināšana, personīgie izdevumi,  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 

     Iespējamās papildizmaksas (tabulā minētas 2022.gada cenas)                                                                           EUR 

Lennusadam hidroplānu ostas muzejs (pieaug./bērniem) 17 EUR 

Kotkas jūrniecības muzejs Vellamo 15 EUR 

Langinkoski 10 EUR 

Olavinlinnas pils 16 EUR 

Kerimeki 3 EUR 

Outokumpu  vara raktuves 15 EUR 

Klinšu baznīca Helsinkos 8 EUR 

 

Pieteikšanās ceļojumam         Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 07.06. pēc 07.06. pēc 07.07. 

EUR 100 līdz 07.06. EUR 150 līdz 07.07. atlikusī summa   zaudētā summa EUR 70 EUR 100 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 27.07.2023. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma dokumenti 

LR pilsoņa pase vai ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.  

LR nepilsoņu pase, kas 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-evak-karte
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

