
 
 

 

 

 

 

2021  

 GOTLANDE  
 

 

 14.08. – 19.08. 6 dienas EUR 285 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 14.08. 

Rīga – Stokholma  
nakšņošana kajītēs  

 15.30 tikšanās Rīgas pasažieru ostā  (pie ieejas, ārpusē zem nojumes)  

 17.30 Tallink  prāmis Rīga – Stokholma 

svētdiena, 15.08.  

Stokholma – 
Nineshamna – 

Visbija – Slite  

 

 

kempings pie 

Slites 

 no rīta brauciens ar prāmi cauri ainaviskajam Stokholmas arhipelāgam, ko veido daudzi simti lielāku 

un mazāku salu  

 10.30 ierašanās Stokholmā, pārbrauciens no Stokholmas uz Nīneshamnu   

 13.15 – 16.30 pārcelšanās uz Gotlandi Ninashamna – Visbija 

 Visbijas vecpilsētas apskate – pilsētas mūri, Lielais tirgus laukums, Katrīnas un svēta gara baznīcu 

drupas, daudzās viduslaiku ēkas 

 Gotlands Fornsal – Gotlandes vēstures muzejs, slavens ar izstādītajiem bagāto gotlandiešu zelta un 

sudraba izstrādājumiem, kas vēl joprojām tiek atrasti visnegaidītākajās vietās salā 

pirmdiena, 16.08.  
Slite  – Gothema – 

Larbro – Bunge – 
Faro – Slite 

 

 
 

 

kempings pie 

Slites 

 memoriālā Baltiešu bēgļu laiva Slitē, ostā, kur piestāja tie daudzie tautieši, kas  

II Pasaules kara beigās ne par ko nevēlējās ceļot pretējā virzienā – uz Sibīriju 

 Larbro baznīca – viena no krāšņākajām viduslaiku celtnēm Gotlandē ārpus Visbijas mūriem, un tai 

blakus esošais aizsardzības tornis 

 brīvdabas muzejs Bungē – vairākas sētas un citas ēkas, kas te atrodas, ataino tradicionālo Gotlandes 

zemnieku dzīvi, ko viņi paši vēlējušies saglabāt nākotnei, vācot eksponātus jau kopš 1908. gada  

 pārcelšanās ar prāmīti uz Faras (Faro) salu 

 raukaru jeb dīvainas formas kaļķakmens figūru lauki Faras ziemeļu piekrastē, kas veidojušies, vējam 

un ūdenim drupinot salas akmens pamatni, un ložņājošo kadiķu džungļi  

 Ingmāra Bergmaņa kaps pie Faro baznīcas 

otrdiena, 17.08. 
Slite  – Roma – 

Torsburg – 

Hoburg – Hogklint 
– Slite 

 

 

 

 

 

kempings pie 

Slites 

 Gothemas baznīca – viena no lielākajām un raksturīgākajām Gotlandei 

 Akmens laiva – leģendārā salas pirmā iedzīvotāja Tjelvara kaps, patiesībā – tipisks skandināvu bronzas 

laikmeta apbedījums 

 Torsburgas cietoksnis un plakankalne – lielākais senvēstures nocietinājums Skandināvijā, pēc platības 

divreiz lielāks nekā Visbijas vecpilsēta  

 Hoburgas trollis (Hoburgsgubben) – lielākais salas dienvidu raukars, kura forma atgādina cilvēka (vai 

varbūt troļļa) galvu 

 labi saglabājies 19. gs. Djauvīkas zvejnieku ciemats salas rietumu krastā, ar dzīvojamām ēkām, tīklu 

būdām u.c. raksturīgām celtnēm, ar tālumā redzamo Karlso salu 

 Romakloster – kādreiz varenā cisterciešu klostera drupas 

 brauciens gar salas rietumu krastu – iecienītu salinieku atpūtas rajonu 

 50 metru augstais jūras stāvkrasts pie Hogklint – viens no iecienītākajiem dabas objektiem Gotlandē 

trešdiena, 18.08. 

Visbija – N.hamna – 

Stokholma  
nakšņošana kajītēs  

 7.05 – 10.30 pārcelšanās atpakaļ uz Zviedrijas cietzemi ar prāmi Visbija – Ninashamna 

 pārbrauciens līdz Stokholmai, vecpilsētas apskate, iespējams, ka paliks brīvais laiks arī Vāsa muzejam 

(vai kādam citam muzejam) vai brīvajam laikam Stokholmā (tas atkarīgs no satiksmes apstākļiem) 

 17.00 Tallink prāmis Stokholma – Tallina 

ceturtdiena, 19.08.  
Tallina – Rīga 

 11.00 ierašanās Tallinas ostā 

 brīvais laiks Tallinas iepazīšanai (~3h) 

 brauciens uz Rīgu, ierašanās autoostā ap 18-19.00 
 



Ceļojuma cena un piemaksas atkarībā no nakšņošanas apstākļiem četrvietīgās 

kajītēs uz Rīgas – Stokholmas un Stokholmas – Tallinas prāmjiem  

kajītes 

 tips 

cena 

pieaugušajiem 

cena bērniem 

līdz 16 g.v. 

piemaksa 1 

personai, 

 ja kajītē 3 pers. 

piemaksa 1 

personai, 

 ja kajītē 2 pers. 

B 4 285 270 23 45 

A 4 305 290 32 65 

 Piemaksa par komfortu 

Piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

Informācija par prāmju kajītēm    

 Tourist I  (B4) – četrvietīgas kajītes ar WC un dušu, bez logiem; 5.- 9. klājs 

 Seaside (A4) – četrvietīgas kajītes ar WC, dušu, ar logiem uz jūru; 5.- 9. klājs 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 biļetes uz prāmja Rīga – Stokholma – Tallina, attiecīgās kategorijas kajītēs, 

kā arī uz prāmja Ninashamna – Visbija – Ninashamna un uz Faro salu 

 viena vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā (WC, kondicionētājs, 

karstais ūdens, tēja, kafija)  

 nakšņošana (atbilstoši maršruta aprakstam) komfortablās, 4-5 vietīgās 

kempingu mājiņās pie Slites: katrā mājiņā divas guļamistabas, vienā – 

divstāvu gultas, otrā - divstāvu gulta un vēl viena gulta blakus, mājiņas 

ar dušu, WC, TV un virtuvīti ar traukiem.  Kempingā nav gultasveļas 

(ir segas un spilveni ) un dvieļu. 

  IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi, veselības apdrošināšana 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ēdināšana, personīgie izdevumi, ieejas maksa ceļojuma programmā 

minētajos apskates objektos 

Iespējamās papildizmaksas               SEK         EUR  

Gotlands Fornsal muzejs Visbijā (grupā) 150 SEK 14,3 

Bunges brīvdabas muzejs  100 SEK 9,5 

Baznīcas, drupas un Romakloster Gotlandē – ziedojums nav obligāts, bet tiks ar 

pateicību pieņemts 

* tabulā minētas 2020. gada cenas. Valūtas kurss 1 EUR ~ 10,5 SEK 

 Kopā muzejiem, ēdienreizēm u.tml.: ~ no 1000 SEK 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 100 līdz 13.05. EUR 100 līdz 13.07. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 13.05. pēc 13.05. pēc 13.07. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 13.07.var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētajā ceļojumā 

Ceļojuma dokumenti un vīzas 
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.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai!  

!  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 

 


