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AR BURINIEKU EZERĀ UN  

ZUŠU ZUPU VĒDERĀ 
 Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un  

veselības apdrošināšana!!! 
  

  24.07.  1 diena EUR 40   
 ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

24.07. 

 

 

 

Rīga – 

Rūjiena – 
Vīlande – 
Rannu – 

Valka –  
Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. Platformas 

 pastaiga pa Vīlandes vecpilsētu, kas priecē ar krāsainajām, restaurētajām koka namu fasādēm. 

Baudīsim skatu uz Vīlandes ezeru no pilsdrupām, izdomāsim vēlēšanos, dodoties pār vienu no pilsētas 

simboliem – iekaramo tiltu. Ielūkosimies Vīlandes parkos un skvēros, kur apskatāmas mākslinieku 

instalācijas un skulptūras, meklēsim milzīgās betona zemenes skvēros un ielās.  

Vīlandes vecais ūdenstornis – 30 m augstais ķieģeļu ūdenstornis tagad pārbūvēts par skatu torni un 

kļuvis par vienu no pilsētas simboliem. No tā paveras burvīga panorāma uz ezeru un vecpilsētu.  

 Vertsjervs ir ne tikai 2. lielākais Igaunijas ezers, bet tā krastos bijusi viena no senākajām apmetnēm 

Igaunijā. Šajā ezerā zvejai lietoja īpašus buru tralerus, ko graciozā izskata dēļ 20. gs. sākumā izmantoja 

arī izklaides izbraucienos un regatēs 

 izbraukums ar burinieku pa ezeru un zušu zupas baudīšana 

 Ezera muzejs, kur var iepazīties ar Igaunijas saldūdens zivīm, kuras skatāmas akvārijos. Muzejā ir 

pārstāvēta vairāk nekā puse no Igaunijas ūdenskrātuvēs dzīvojošajām sugām. Muzejā ir eksponēta 

makšķerēšanas un zvejniecības piederumu kolekcija, seno un akmens laikmeta zivju fosiliju izstāde un 

aizraujoša, interaktīva ekspozīcija. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.30 
 

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 36 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 
 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos, 

 veselības apdrošināšana un pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 
 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 14.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 14.07.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 14.07.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

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. 
 

 
 

 

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 

 


