
  

 

 

 

 

 

   2021 

TALLINA UN NAISĀRE 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un prāmju biļetes! 

 

  18.08. – 19.08. 2 dienas EUR 98 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

trešdiena, 

18.08. 

 

Rīga –  

Ainaži–  

Paldiski – 

Sūrupi –  

Tallina  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Paldiski, Pētera I bastiona atliekas, padomju militārās celtnes un cara 

laika nocietinājumi Pakri pussalā. 

 Rummu karjers gadiem ir bijis Vasalemmas marmora atradnes vieta. 

Pēc karjera straujās applūšanas 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 stāvie uzbērumu kalni un tirkīzzilais ūdens rada 

sirreālistisku skatu.  

 Sūrupi apakšējā bāka – vecākā strādājošā koka bāka Ziemeļeiropā.  

 Sūrupi fotogēniskā noslēpumainā pludmale, kuras nosaukums 

(Slepenās atrašanās vietas pludmale) tik daudz pasaka par pludmali un 

tās atrašanās vietu. Šajā vietā vienmēr var satikt zvejniekus, romantiķus 

vai fotogrāfus gumijas biksēs, kas iemūžina skatu ar jūru un debesīm.  

*** 

viesnīca 

Tallinā 

 

ceturtdiena, 

19.08 . 

 

 

Tallina – 

Naisāre – 

Ainaži – 

Rīga   

 

 

 Tallinas vecpilsēta (ekskursija ar kājām): Tompea kalns, skatu laukums uz 

Lejaspilsētu un jūru, Rātslaukums, vecākais publiskais pulkstenis Tallinā, 

senais nocietinājuma mūris pie Viru vārtiem un interesantie vecpilsētas 

pagalmiņi 

 Izbrauciens ar kuģīti uz Naisāri (Terra Feminarum – Sieviešu zeme; kā 

vēsta leģenda, uz salas dzīvojušas asinskārās amazones). Naisāre kopš seniem 

laikiem izmantota armijas vajadzībām. Aizraujoša salas apskates ekskursija – 

pārgājiens (~ 15km): Marijas baznīca, Dāņu karaļa dārzs. Naisāres dabas 

parks. Cara laika lielgabalu baterija, PSRS mīnu rūpnīca. 

 atgriešanās Rīgā pēc 22.00  

 

   

 

 



     
Naktsmītne 

*** viesnīca Tallinā: divvietīgas istabas ar dušu un WC, 

brokastis  (zviedru galds).  

                    Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  40 jāiemaksā līdz 18.07.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 06.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz  18.07., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 18.07., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 06.08., 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 88  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  
 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– EUR 24 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes ar brokastīm un pirtiņu  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 prāmju biļetes  
 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 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. 

 
 

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 

 


