
  
 
 

 

 

 

2021 

SĀMSALA UN PĀRGĀJIENS UZ 

VILSANDI SALU 

Cenā iekļauta ieejas maksa apskates objektos, pikniks un 

veselības apdrošināšana !!! 
 

 

 21.08. – 22.08.  2 dienas EUR 110 

ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

21.08. 

 

Rīga –  
Ainaži – 
Virtsu –

Orissaare –  

Leisi – Panga 
– Harilaida – 
Kuresāre 

 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Kabli – Igaunijas burinieku šūpulis. Slavenie kapteiņi – rēderi un burinieku 

būvētāji Kabli ciema vārdu pasaulē iznesa jau pirms 150 gadiem. Vietējos 
piekrastes ciemos no Hēdemēstes līdz pat Iklai tika būvēti un nolaisti ūdenī 

Igaunijā pirmie tālbraucēji burinieki.  

 Senais Valjalas pilskalns un baznīca. 

 Serves bāka. 1646. gadā Livonijas ģenerālgubernators G. Oksenštierns lika 
uzbūvēt Serves pussalas galā esošajā mazajā saliņā primitīvu bāku. Rudens 

vētras parādīja, ka tās izvēlētā atrašanās vieta – mazā saliņa – nav piemērota, un 

bāka tika pārcelta uz Serves pussalas galu. 1770. gadā tur tika uzcelta akmens 

bāka, kas gāja bojā Pirmajā pasaules karā. Pašreizējā koniskā monolītbetona 
bāka uzstādīta 1960. gadā. Tagad atvērta apmeklētājiem  

 Sāremā salas varenākā un modernākā krasta aizsardzības baterija – Stebeli 

baterija. 

SPA*** 

viesnīca 

Kuresārē 

 

svētdiena, 

22.08. 

 

Kuresāre –  
Kihelkonna – 

Loona – 

Vilsandi – 
Virtsu – Ainaži 

– Rīga 

 Vilsandi nacionālais parks – Baltijas valstīs vecākā (1910. g.) izveidotā dabas 
aizsardzības zona. Kopumā Vilsandi nacionālais parks iekļauj sevī vairāk nekā 

simt putniem bagātas salas, roņu saliņas, zivju nārsta vietas un dažādas 

piekrastes ainavas Sāmsalas rietumu daļā.  

 Pārgājiens, brienot  pa ūdeni (dziļums lielākoties līdz celim, bet ja ir nūjas – 

noderēs ) pa jūras sēkļiem, šķērsosim saliņas,  nepilnu 5 km garumā. 
Vilsandi salā vietējā kravas automašīna aizvedīs grupu paēst. Tālāk brauksim uz 

bāku, no kurienes paveras skats uz Vaikas salām – šeit 1910. gadā sākās visas 

Baltijas dabas aizsardzība. Uz salas iepazīsieties ar Vilsandi dabas specifiku un 

dzirdēsiet stāstus par salas iedzīvotāju dzīvi. No Vilsandi ir nākuši daudzi 
slaveni kuģu būvētāji un jūrnieki. Pikniks uz salas 

 Vilsandi bāka - ļoti svarīga bāka visai Baltijas jūrai, kas ļaujot droši apbraukt 
Sāremas un apkārtējās mazās saliņas,  

 atgriešanās Rīgā pēc 21.50 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



Naktsmītnes 
*** SPA viesnīca Kuresārē (www.saaremaaspahotels.eu): 2 vietīgas 

istabas ar WC un dušu, brokastis (zviedru galds), saunu un baseinu 

komplekss. Iespēja izmantot SPA kompleksu.  

Pieteikšanās ceļojumam 
 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 50 jāiemaksā līdz 21.07.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 11.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības   

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
 atsakoties no ceļojuma atsakoties no ceļojuma  

līdz 22.07., jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma atsakoties no ceļojuma  

pēc 22.07., jūs zaudējat EUR  40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.08., 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 99 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā– EUR 30 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis  

 sauna un baseins naktsmītnē 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos un 

pikniks Vilsandi salā 

 vietējais transports un vietējā gida pakalpojumi Vilsandi salā 

 veselības apdrošināšana  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

  Papildizmaksas 
 cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas  

kā 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 

 

http://www.saaremaaspahotels.eu/

