
  
 

 

 

 

 

2021 

UZ HĪJUMĀ AR BĒRNIEM 

Cenā iekļauta ieejas maksa apskates objektos un  

veselības apdrošināšana !!! 
 

 

 13.08. – 14.08.  2 dienas EUR 90 

 

 bērniem EUR 60 
diena ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

piektdiena 

13.08. 

 

 

Rīga – Ainaži – 

Pērnava – 
Rohukula –

Tahkuna - Kerdla 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Hījumā mazā Stounhendža jeb Kontrakta akmeņi. 

 Tuuletorn piedzīvojumu centrs visai ģimenei piedāvā ar dažādu interaktīvu 

mediju, animāciju, spēļu un ekspozīciju palīdzību pamatīgāk iepazīt Hījumā 

zemūdens pasauli, piekrasti, dabu, salinieku stāstus vai vienkārši baudīt un tvert 

sajūtas. Centrā ir izveidots speciāls stāvs, kas ir paredzēts bērnu izklaidei. Bērni 

šajā spēļu zonā var kāpelēt un pārbaudīt savas spējas. Te izveidota arī Baltijas 

valstīs augstākā (20 m augsta) iekštelpu kāpelēšanas siena ar 11 dažādām takām. 

 Tahkunas bāka (1875. g.) – 42,5 metrus augsta un ar fantastisku skatu uz 

apkārtni! Tauta mēļo, ka bāku projektējis pats G. Eifelis ar jūgendstilam 

raksturīgām kāpnēm. Savdabīgais akmeņu labirints un piemineklis 

prāmja Estonia pasažieriem Tahkunas zemesragā. 

 No Hījumā Eifeļtorņa līdz Jaltas pilij ar Kolumba kuģi – neparastas 

saimniecības apmeklējums, kur saimnieks Jans Alliksoo no kadiķiem pirms 

gadiem 25 uzcēla Eifeļtorni. Tagad, stāvot Jana pagalmā, lai arī apkārt valda 

mākslinieciska nekārtība, pārņem sajūtas, it kā būtu iekritis krāsainā, naivā sapnī. 

Pēdējos pāris gados blakus tornim no materiāliem, kas bija pie rokas, ir uzcelta 

slavenās Jaltas pils – Bezdelīgas ligzdas – un Kolumba kuģa Santa Maria kopija, 

Hījumā bākas miniatūrā, dzirnavas, kā arī Harija Potera labirinta māja  

*** 

viesnīca 

Kerdlā 

sestdiena 

14.08. 

 

 

Kerdla –  

Kipu –  

Kassari – 
Rohukula  –  

Ainaži – Rīga 

 salas simbols – varenā vecā Kipu bāka, kas ir pasaulē trešā vecākā, joprojām 

darbībā esošā bāka. Tā atrodas uz salas augstākās virsotnes Tornimagi. Pati bāka 

ievērojami atšķiras no citām – tas ir masīvs Livonijas laika tornis ar fantastiskām 

trepēm augšup, kas izcirstas senajā bākas akmens tornī kā šahtā.  

 Tikšanās ar Hījumā salas milzi Leigeru.  

 Orjaku zemesstrēle, kur vislabāk izbaudīt mazos kadiķu džungļus, tā saucamos 

alvārus, no kuriem paveras skaisti skati uz akmeņainajiem jūras līčiem.  

 Lavasāres Dzelzceļa muzejs ir viens no lielākajiem Eiropā – vagoni un dažādas 

lokomotīves atrodas ārā, bet iekštelpās izvietota izstāde. Iespējama vizināšanās 

ar tvaika dzinēja vilcienu, kas kursē starp Lavasāri un muzeju. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

 

           

 

 

 

 

 

 



 

Naktsmītnes 
*** viesnīca Kerdlā: 2 vietīgas istabas ar WC un dušu,  

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 13.07.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 03.08.  

 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 13.07., jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma atsakoties no ceļojuma  

pēc 13.07., jūs zaudējat EUR  30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 03.08., 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 60 

 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  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos 

 veselības apdrošināšana  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

  Papildizmaksas 
 cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas  

kā Latvijā (~EUR 30- 35 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 

 


