
  
 

 

 

 

 

2021 

RUDENS KRĀSAS MUIŽĀS UN 

PARKOS IGAUNIJAS SIRDĪ  

Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
   

           09.10. – 10.10. 2 dienas EUR 88  
 diena, apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

09.10. 

 

Rīga –  

Ainaži –  
Raikkilas –  

Laupa – 

Kirna – 
Paide – 

Nelijarve 
 

1913. gadā Igaunijā reģistrētas 1245 muižas. Saglabātās arhitektūras pērles ne tikai rotā 

ainavu, bet arī sargā pagātnes atmiņas – katrā muižā bijuši gan veiksmes gadi, gan 
pieredzētas nedienas, katrai ir savs stāsts. Kāds? Nāc un noskaidro – Tevi gaida tūkstoš 

muižu zeme! 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Raikkilas muižas ēka – viens no skaistākajiem klasicisma stila piemēriem Igaunijā. 

Šis bija viens no galvenajiem baltvācu baronu tikšanās centriem. Raikkilas muiža ir 

zināma kā pazīstamā filozofa Hermana fon Keiserlinga ģimenes muiža. Šo ciemu ir 

apmeklējis Prūsijas kanclers Oto fon Bismarks. Dabaszinātnieks Aleksandrs 

Keiserlings šeit ir izveidojis pirmo akmensdārzu Igaunijā. Mūsdienās muižā notiek 

grāmatu gadatirgi, vasaras izrādes un koncerti. 

 Laupa muižas galvenā ēka tiek uzskatīta par vienu no Igaunijas 20. gadsimta muižu 

arhitektūras skaistākajiem piemēriem. No 1922. gada muižā darbojas skola, pašreizējā 

Laupa pamatskola. Muižas parks ir atjaunots un paplašināts. 

 Kirnas muiža -18.gs otrajā pusē cēlta baltā akmens muižas ēka. Tauta stāsta, ka 

būvēšanai nepieciešamie akmeņi ir nākuši no kilometra attālumā esošajām kaļķakmens 

lauztuvēm, un tie tika atgādāti uz muižu ar cilvēku ķēdi. Kirnas muižu ieskauj plašs, 

skaists parks, kurā ir spēcīgas magnētiskās zonas jeb ģeoloģiskās zemes garozas 

plaisas, kas rada dažādas iedarbības laukus, kurus jūtīgi cilvēki spēj precīzi noteikt. 

 Roosna-Alliku muiža atrodas Pandiveres augstienes un Kervemā malā, vietā, kur no 

ezera sākas Pērnavas upe. Muižas galvenās ēkas arhitekts ir kādreizējās Igaunijas 

guberņas arhitekts Johans Šulcs, Tompea pils autors, tāpēc ir pamanāma ievērojama 

līdzība starp abām ēkām. 

Nelijarves 

atpūtas 

komplekss 
 

svētdiena, 

10.10. 

 

Nelijarve –  
Kiltsi  –  

Koigi  –  

Jegeva – 
Pūrmani –  

Valka –  

Rīga 

 Kiltsi pils ir uzbūvēta uz 15.–16. gs pils drupām. H. J. fon Benkendorfa vadībā 1790.g 

tika uzcelta pašreizējā ēka. 19. gs. pils piederēja fon Krūzenšternu dzimtai. Ādama 

Johana fon Krūzenšterna vadībā notika pirmais Krievijas jūrnieku ceļojums apkārt 

pasaulei, uz kura pamata, tieši dzīvojot Kiltsi, viņš sastādīja dienvidu jūru atlantu. 

 Koigi muiža. Agrā klasicisma stilā ar barokālām iezīmēm būvētā akmens ēka tika 

pabeigta 1771.g. Vēlāk kungu mājā tika veikta pamatīga pārbūve un tika izbūvēti tās 

pagalma puses spārni. 

 Kuremā klasicisma stilā veidoto muižas ēku 1843. gadā uzbūvēja fon Etingenu 

ģimene. Pilī atrodas arī muzeja istaba, kas iepazīstina ar reģiona un Kuremā 

Lauksaimniecības skolas vēsturi. Patlaban pils telpas tiek izmantotas konferencēm. 

Sugām bagātais vairākpakāpju parks pazeminās Kuremā ezera virzienā, kas apbur 

atpūtniekus ar labi sakārtotu pludmali un atpūtas iespējām. 

 Pūrmani muiža – vērienīgais neorenesanses stilā celtais muižas ansamblis ar balto 

galveno ēku tika uzbūvēts G. J. Manteifeļa laikā (1860). Patlaban pilī darbojas Pūrmani 

Muižas skola. Muižā apskatīsim dažādus stāvus, redzēsim gan grāfienes buduāru, gan 

slepenās durvis, kas ved uz torni, gan arī grāfa kabinetu un mantu kambari. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

Sakarā ar slēgtajiem pasākumiem, kas mēdz notikt muižās, programmā var ieviesties 

izmaiņas un tās var tikt aizstātas ar citām! 

 



  Naktsmītnes raksturojums 
Nelijarves atpūtas komplekss: divvietīgas istabas ar dušu un WC,  

brokastis (zviedru galds). Atrodas klusā skaistā vietā, ezera krastā.  

Naktsmītnēs būs iespēja paēst siltas vakariņas (nav cenā). 

    Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

 EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl 40 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  09.09.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 29.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 09.09., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  09.09., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 29.09.,  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 79  
 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,  

 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 kā Latvijā, (~EUR 30- 40 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. 

!!! 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 

 


