
  
 
 

 

 

 

2021 

RIETUMIGAUNIJAS 

DABAS VILINĀJUMS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
  

           22.05. – 23.05. 2 dienas EUR 93  
  bērniem EUR 60 
ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena 

22.05. 

 

Rīga – 

Ainaži – 
Rīsa – 
Tori – 

Matsalu - 
Puise 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Rīsas pastaigu taka Somā  Nacionālajā parkā, dosimies pārgājienā pa dēļu celiņu 

gleznainajā Rīsas  purvā. Vispirms, uz brīdi iziesim caur mežu, kur var redzēt kā mežs 

pārtop par purvu, un pretēji - sausā augsne tiek aizstāta ar mitru zemi un purva augi ar egļu 

mežiem. Dodoties tālāk, taka sasniedz noslēpumainos purva akačus un skatu torni (4.8km) 

 Uz brīdi ielūkosimies Somā Nacionālais parka apmeklētāju centrā.. Somā 

daudzveidīgā daba, laivu kultūra un pieci gadalaiki ir padarījuši šo vietu par ļoti populāru. 

 nedaudz pašūposimies uz Jēsū iekārtā tilta. Tilts ir teju 70 m garš un atrodas skaistā 

vietā, kur Navesti upe ietek Pērnavas upē. 

 Tori Elles ala -  stāvā upes krastā meklēsim noslēpumainu alu. Nosaukums Tori Elle 

radies, jo pa alu varot nokļūt dziļi zemes dzīlēs, tāpēc par šo alu ir daudz nostāstu un teiku. 

 Matsalu nacionālais parks ir slavens kā putnu vērošanas vieta, nāc un iepazīsti putnus, 

Savdabīgās ainavas veido pļavas un meldrāji, palieņu pļavas, krastmalas ganību un 

kaļķakmens grunts pļavas, vecas zvejnieku būdiņas un putnu vērošanas torņi. Dosimies pa 

dēļiem izliktā pastaigu takā uz skatu torni Pavasaros šeit var baudīt īstu dabas koncertzāli - 
neskaitāmo putnu "koncertu". Piekrastes pļavu sakopšanai šeit tiek ganīti lopi, kas palīdz 

ierobežot niedru platības un atjaunot piekrastei raksturīgo floru. ( 1,5 km) 

 Penijas muiža -Matsalu nacionālo parka informācijas centra apmeklējums 

Kopējais pārgājiena ilgums ~3,5h (ar foto pauzēm). 

viesu nams 

Lānemā 

rajonā 

svētdiena 

23.05. 

 

Puise –  
Dirhami –  

Neva –  
Rummu – 
Varbola  –  
Ainaži –  

Rīga 

 Kūpinātu zivju degustācija un ainavas baudījums jūras krastā 

 Izbaudīsim kaimiņzemes jūras piekrasti Izejot nelielu posmu no 1200 km garās 

Jūrtakas Civilizācijas neskartā un mazapdzīvotā apkārtne ir tas, kas piesaista dabas 

mīļotājus Nevas piekrastes zonā. Perakilas smilšu pludmalē atradīsiet desmitiem kilometru 

tīru smilšu piekrasti. Te vairākas dabas takas, kur mijas priežu meži Nevas upes līkloči 

un purvainas vietas līdz dziedošajām smiltīm un akmeņainiem līčiem. Apskatīsim I 

Pasaules kara laikā būvēto akmeņiem bruģēto ceļu un radiostaciju (7.5 km) 

 Rummu karjers jau gadiem ir bijis Vasalemmas marmora (viens no kaļķakmens veidiem) 

atradnes vieta. Kā galvenais darbaspēks šeit tika izmantoti Murru cietuma 

ieslodzītie. Cietuma likvidācijas rezultātā tika apstādināts karjera darbs, kā arī izslēgti 

sūkņi, kas to uzturēja sausu. Ūdens līmenis šeit cēlās tik ātri, ka zem ūdens palika liels 

raktuvju ekskavators, ēkas un cits inventārs, kas kopā ar izcili skaidru ūdeni veido unikālu 

zemūdens muzeju un paradīzi peldētājiem un nirējiem. Apkārt esošie erodētie stāvie 

uzbērumi un tirkīzzilais ūdens rada sireālistisku skatu 

 Tabasalu ainaviskā taka sākotnēji ved pa stāvkrastu, tad pa akmens trepēm nolaižas līdz 

jūras krastam.(3.5km) 

 Varbolas pilskalns, kas pirmo reizi pieminēts 1212. gadā un ir viens no lielākajiem un 

iespaidīgākajiem Igaunijā. Lometsa dižkoku ēnā uz dabīgas dolomīta pakāpes izveidotais 

576 m garais valnis ir 2–5 m augsts. Dolomīta mūri papildināja vairākus metrus augsta 

baļķu aizsargbūve. Rietumu vārti ir atrakti un rekonstruēti. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.00 

Kopējais pārgājiena ilgums ~5h  (ar foto pauzēm).Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

 



 Naktsmītnes  
Viesu nams Lānemā rajonā: 2 -3 vietīgas istabas ar dušu un WC, 

brokastis. Atrodas skaistā vietā – Matsalu rezervātā., kur kā paši 

saimnieki saka, daba un putni nāk pa durvīm iekšā. No viesu nama 
aizvijās dēļu taka caur pļavām niedrājiem līdz putnu vērošanas tornim, 

kur var vērot putnus vai saulrietu jūrā.   

 

   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  22.04.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 12.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

   Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 22.04., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  22.04., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.05.,  

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 60 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 23 

  Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta  pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

 naktsmītnes viesu namā, brokastis, pirtiņa 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa  programmā paredzētajos apskates objektos 

 veselības apdrošināšana 

   Ceļojuma cenā neietilpst  

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

    Papildizmaksas  

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz  

augstākas kā Latvijā, (~EUR 25- 30 uz abām dienām).  

   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 

 


