
  
 
 

 

 

 

2021 

DIENVIDIGAUNIJAS 

DABAS VILINĀJUMS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
  

           01.05. – 02.05. 2 dienas EUR 85  
  bērniem EUR 50 
 ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena 

01.05. 
 

Rīga –  

Veclaicene 

– Urvaste –  
Rouge –  

Otepe  –  

Pelva 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 pastaigu taka mežonīgās Piusas upes senlejā (8 km) vedīs gar upes līkločiem un 

vareniem devona smilšakmens atsegumiem 

 ainaviskā Urvastes senleja ir apzīmēta ar National Geographic dzelteno logu, 

tajā atrodas avotiem bagātais, Igaunijā piektais dziļākais ezers - Uthjerves ezers 

(dziļums 28 m) 

 700 gadu vecais Tamme-Lauri dižozols (8 m) ir Igaunijā resnākais 

 Lakstīgalu grava – mūžīgā dzinēja ūdens triecis un kāpiens neparastā skatu 

tornī, kas atgādina putna ligzdu 

 mežonīgais Hinni kanjons 

 pārgājiens pie viena no unikālākajiem un skaistākajiem Igaunijas ezeriem-

 Puhajerves ezera Otepes dabas parkā 

Kopējais pārgājiena ilgums ~6,5h (ar foto pauzēm). 

***viesnīca 

Pelvā 

svētdiena 
02.05. 

 

Pelva –  
Taevaskoja – 

Valgesoo –  

Elva –  

Valka –  
Rīga 

 Kīdjerves skudru karaļvalsts – nelielā meža platībā atrodami ~200 skudru 

pūžņi (1,5 km) 

 Taevaskojas pārgājienu taka (2 km) gar abiem Ahjas upes krastiem – iespēja 

baudīt gleznainus skatus uz Mazās un Lielās Taevaskojas smilšakmens 

atsegumiem un alu avotiem 

 Valgeso purva taka (1,8 km) palīdz iepazīt purvu attīstību un augu valsti 

 Elvas-Vitipalu nacionālā parka lielākās vērtības ir daudzveidīgais reljefs, Elvas 

upes senlejas smilšu atsegums, kā arī saglabātās un atjaunotās palieņu pļavas  
Kopējais pārgājiena ilgums ~5h (ar foto pauzēm). 

  atgriešanās Rīgā pēc 20.00 

Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus!  
Atkarībā no laika apstākļiem programmā iespējamas nelielas izmaiņas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Naktsmītnes 

***viesnīca Pelvā: 2 - vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis 

  



 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

 EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl 30 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  01.04.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 21.04.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 01.04., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  01.04., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 21.04.,  

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 50 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– EUR 20 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta  pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

 naktsmītnes viesnīcā, brokastis,  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā  
paredzētajos apskates objektos 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst  

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz  

augstākas nekā 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 

 


