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SOMIJAS TEIKAS UN 

MŪSDIENAS KOPĀ AR 

JANĪNU KURSĪTI   
  

 

 13.07. – 18.07.     6 dienas EUR 475 
 

     diena     maršruta apraksts 

otrdiena, 13.07. 

Rīga – Tallina – Helsinki  

 

***viesnīca pie Helsinkiem 

 7:00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens līdz Tallinai  

 13:30 – 15:30 pārcelšanās ar Tallink prāmi STAR (Tallina – Helsinki) 

 Seurasāri brīvdabas muzeja apmeklējums Helsinkos, tikšanās ar tautiešiem Somijā 

trešdiena, 14.07. 

Helsinki – Porvoo – 

Hamina – Lapēnranta – 

Mikkeli 

 

 
 

***viesnīca Mikkeli 

 Porvoo senās koka vecpilsētas apskate, kur krāsaini koka namņi stiepjas gar upes krastu. Savulaik 

Porvoo dzīvojis somu himnas vārdu autors Johans Runebergs un Porvoo ir vienīgā pilsēta Somijā 

kur kafejnīcās Runeberga kūka  nogaršojama visu gadu (visur citur tikai no jaunā gada līdz Runeberga 

dzimšanas dienai – 5. februārim) 

 Hamina – regulāra plānojuma pilsēta, kur ielas sākas zvaigžņveidā no centrā esošā Rātsnama. Par 

iemeslu tam ir faksts, ka pilsēta tikusi celta kā cietoksnis ar zvaigžņveida plānojumu – kā mūsu pašu 
Daugavpils cietoksnis, kas arī ir īsta “pilsēta pilsētā” 

 Lappenrantas kanāla pirmās slūžas (šis kanāls savieno Saimā ezeru ar jūru pie Vīborgas) 

ceturtdiena, 15.07. 

Mikkeli – Savonlinna – 

Punkaharju – Koli – 

Joensuu  

 

 

 

 

 

 
***viesnīca Joensuu 

 Olavinlinnas pils Savonlinnā – vislabāk saglabājusies viduslaiku pils Ziemeļvalstīs, uzbūvēta 1475. 

gadā uz klinšainas ezera saliņas, ko daba rotaļīgi novietojusi Kīronsalmi šaurumā. Pils apmeklējums, 

iespēja izbraukt ar kuģīti pa ezeru  

 Punkaharju atpūtas centrs – bijusī Takaharju sanatorija, kurā mūža pēdējās dienas pavadīja mūsu 

pašu Rūdolfs Blaumanis, lai ārstētu tuberkulozes saasinājumu. Pie ēkas apskatāma Blaumanim veltīta 

piemiņas plāksne 

 Punkaharju zemes šaurums – vairākus kilometrus garš dabisks tilts pāri ainaviskā Puruvesi ezera 

ūdeņiem. Te ieraugāmi tipiski karēliski dabasskati! 

 pastaiga Koli nacionālajā parkā pa apkārti, kas Janu Sibēliusu iedvesmoja sacerēt somu kultūras 
dārgumu – simfonisko poēmu „Somija”– no kvarcīta kalnu mugurām paveras lieliski skati uz 

Pielinena ezeru. 339 m augstajā Akka-Koli kalnā izveidots brīvdabas Klusuma templis  

piektdiena, 16.07.  

Joensuu – Vipula – 

Nurmes – Kuopio  

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Kuopio 

 Somijas “akmens ciemats” pie Vipulas – vieta, kur atrodas lielas ziepjakmens atradnes un tiek 

izstrādāts šis vērtīgais minerāls (tiek ražotas Tulikivi krāsnis, ko reklamē arī pie mums), te ir gan 

dārzs ar akmens mēbelēm, gan ir arī ziepjakmens muzejs un skatlaukums uz ziepjakmens karjeru  

 Karēļu ciems un Bomba nams Nurmes – kopija no Karēlijas zemnieka Jegora Bombina (Karēlijā 

daudzi bija pareizticīgi un arī kristīti tika ar krieviskiem vārdiem) mājas Suojarvi, ko nācās atstāt 

kara laikā, māja celta pēc senajām metodēm, neizmantojot koka naglas un krāšņi dekorēta, tagad te 

iekārtots restorāns un suvenīru tirgotava 

 meistarklase, kur māca cept Karēlijas pīrāgus – kaut ko līdzīgu sklandu raušiem, arī ar uzlocītām 

malām un no rudzu mīklas, tikai pildījums var būt visdažādākais – no kartupeļiem un burkāniem līdz 

rīsiem, olām un pat zivtiņām 

sestdiena, 17.07. 
Kuopio – Kaustinen –

Tampere 

 

***viesnīca pie Tamperes 

 brauciens uz Kaustinen miestu – šeit katru gadu ( kopš 1968. gada!) notiek lielākais folkmūzikas 
festivāls ziemeļvalstīs, kas tā arī saucas – Kaustinen, te ir gan tautas dejas, dziesmas, instrumentu 

spēle un meistarklases uz vairākām platformām un skatuvēm mazās pilsētiņas ielās, kas uz nedēļu 

pilnīgi pārvēršas  

 brauciens uz Tamperi 

svētdiena, 18.07. 

Tampere – Sammatti –  

Helsinki – Tallina – Rīga 

 iegriešanās Sammatti ciematā pie Lohjas – šeit ir Eliasa Lenrūta dzimtā vieta un te viņš arī atdusas 

Sammatti baznīcas kapos. Šis vīrs somiem ir reizē Krišjānis Barons un Andrejs Pumpurs – tieši 

Lenrūts ir pierakstījis somu tautasdziesmas un no tām izveidojis eposu Kalevala 

 brauciens uz Helsinkiem 

 15:15 – 17:30 pārcelšanās ar Eckero line prāmi Helsinki – Tallina 

 ierašanās Rīgā ap plkst.22:30 – 23:00 



Naktsmītnes 
 5 naktis *** viesnīcās: divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 tūrisma klases autobuss (WC, kondicionētājs, 

 karstais ūdens, tēja, kafija) ceļojuma laikā; 

 biļete uz prāmjiem Tallina – Helsinki – Tallina, klāja vietas;  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi;   

 veselības apdrošināšana ar Covis riska segumu; 

 iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas  

       veselības apdrošināšanas karti (EVAK); 
     Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

 

Ceļojuma cenā neietilpst 
* ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcās) 

* ieejas maksa muzejos, dabas objektos un izklaides pasākumos, citi 

izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas (pēc izvēles)   

Seurassaari brīvdabas muzejs 10 EUR 

brauciens ar kuģīti uz Savonlinnā 10 EUR 

Savonlinnas viduslaiku pils   8 EUR 

Hiidenkirni dabas taka pie Askolas 2 EUR 

Runeberga māja Porvoo 8 EUR 

Karēlijas pīrāga cepšanas meistarklase 25 EUR 

Kaustinen festivāla ieejas maksa 35 EUR 

Punkaharju sanatorija bezmaksas 

* Tabulā minētas cenas 2020. gada beigās.  

          Piemaksas un atlaides 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 100 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās – EUR 120 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav 

sasnieguši 16 gadu vecumu – EUR 430 

Pieteikšanās ceļojumam   
* piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 100 līdz 13.04. EUR 200 līdz 12.06. atlikusī summa 

  ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 13.04. pēc 13.04. pēc 12.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 200 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 12.06. var pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase vai 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 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 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

