
  
 

 

 

 

 

2021 

RIETUMIGAUNIJAS ZVIEDRU GALS 

UN VORMSI SALA  
 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un  

veselības apdrošināšana! 
  

  26.06. – 27.06. 2 dienas EUR 120 

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 
26.06.  

 

 
Rīga –  

Ainaži –  

Ridala –  
Hāpsalu –  

Noarotsi –  
Hāpsalu 

Dosimies ekspedīcijā uz Igaunijas rietumu daļu un Vormsi saliņu, kur joprojām 

sastopami bilingvālie vietu nosaukumi un kam ir raiba vēsture ar zviedru un 

krievu ietekmi. 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Ridalas baznīca – viena no vērtīgākām baznīcām Lēnemā no mākslinieciskā 

viedokļa. Tā ir veltīta Marijai Magdalēnai, kuras statuja baznīcā ir viena no 

vecākajām skulptūrām Igaunijā 

 Piekrastes zviedru muzejs, kuru atklājis pats Zviedrijas karalis Kārlis XVI 

Gustavs. Iepazīšanās ar tūkstošgadīgo piekrastes zviedru apdzīvotību Igaunijā,  šī 

etnosa savdabīgo kultūras mantojumu un apskatīt 20 izšūtu paklāju, kurā attēlota 

Igaunijas zviedru vēsture. Tajā ir attēls, kurā Zviedrijas zemnieki 1345. gadā par 

34 sudraba markām iegādājas no Padises klostera Lielo Pakri salu.  

 tikšanās ar vietējiem ļaudīm runas par zvejniecības tradīcijām un pusdienas 

 Noarotsi (Nuckö) – piekrastes zviedru mājvieta Igaunijā, kas vērtīga tās 

kultūras, vēstures un neticamo skatu dēļ ar miljoniem migrējošu putnu. Noarotsi, 

Lēnes apriņķa skaistajai piekrastes zonai, ir zviedru un padomju vēsture. Noarotsi 

ir Igaunijas zviedru apmešanās vieta, kuri piekrastes zonā un salās ieradās 13. gs.  

 Noarotsi baznīca (16.gs), kurai dēļu jumts zviedru sarkanā krāsā un ir viena no 

trim Igaunijas baznīcām ar dēļu jumtu. Baznīcas ēkai ar kaļķakmens un granīta 

sienām viduslaikos bija arī baznīcas-cietokšņa loma. Blakus ieejai ir akmens ar 

karalisko autogrammu no tagadējā Zviedrijas karaļa Kārļa XVI Gustava, kurš 

apmeklēja Noarootsi 1992.gadā.  

 Rooslepas kapela un kapsēta (no17.gs.). Kapelai ir pilnīgi jauns zvanu tornis ar 

lodi un vējrādi galā. Uz vējrāža ir attēlota valzivs ar atvērtu zobainu muti. Akmenī 

pie kapelas ieejas, atrodas Zviedrijas karaļa tēva autogramma no 1932.gada. 

 ap 19.30 iekārtošanās viesnīcā Hāpsalu 

 

***  

SPA viesnīca 

Hāpsalu  

svētdiena, 

27.06. 

 

 

Hāpsalu – 

Rohukula –  

Sviby – Hullo –  

Ainaži – Rīga 

 Hāpsalu ainaviskās vecpilsētas apskate, kuru var iedalīt viduslaiku un 20. gs. 

sākuma kūrorta zonās. Viduslaiku daļa ir bīskapa pils teritorija ar šim laikmetam 

raksturīgo ielu tīklu un būvēm. To ietver koka mežģīnēm rotātu kūrorta ziedu 

laikos celtu ēku josla ar promenādi, Āfrikas pludmali un parkiem. 

 Vormsi sala, ir ne tikai nozīmīga putnu migrācijas vieta un izceļas ar unikālu augu 

valsti, arī vēl šodien te jūtama 8 gadsimtus senā zviedru ietekme. Salas arhitektūrai 

raksturīgās sarkanas koka mājas. Sv. Olafa baznīca un kapsēta ar senajiem apļa 

krustiem, kas tiek uzskatīta par pasaules lielāko kolekciju uz salas.  

 salinieku sātīgās pusdienas 

 atgriešanās Rīgā pēc 22.00 

 

Naktsmītne 

*** viesnīca Hāpsalu: divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis. SPA zona saunu - baseinu 

komplekss. Atrodas ainaviskā vietā – jūras krastā. 
  

 



Pieteikšanās ceļojumam  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 50 jāiemaksā  26.05.,  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā  16.06. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

   Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai, 

 jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  26.05., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 16.06., 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  

ceļazīmes cena– EUR 108  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesu namā– EUR 25 

    Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 saunas un baseinu komplekss 

 prāmju biļetes 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos, vietējo gidu stāstījums 

 pusdienas 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas  

    Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs  

ir līdzīgas kā Latvijā (vismaz  30 – 35 eiro uz visām 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. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim  

(beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

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 

 


