
  
 

 

 

 

 

2021 

VED MANI ATKAL UZ MUNAMEĢI! 

SETU ATBALSIS SADZIRDĒT  

KOPĀ AR ANDRI PRIEDI  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas, vakariņas un 

veselības apdrošināšana! 
  

           02.07. – 03.07. 2 dienas EUR 130  
 ceļa posms, diena apskates vietas un objekti naktsmītne 

piektdiena 

02.07. 

 

Rīga – 

Veclaicene –  
Koidula –  

Verska  

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Sergas Tsässon – Igaunijas un Krievijas robežlīnijas tuvumā atrodas neliela 

pareizticīgo ciema kapela, vietējā valodā – tsässon (1784). Neparastā vēsture 

un greznās ikonas, kuras rotā setu sievu skaistie rokdarbi.  

 Pusdienas mājas restorānā Maagõkõnõ pie igauņu saimnieces Sirji 

Krūsamegi. Restorāns piedāvā gardēžu kvalitātes vietējo ēdienu ar tīrām 

garšām. Baudīsim firmas ēdienu – līdakas kotletes un mājas saldējumu...  

 Vana Jüri ziepju darbnīca ir viena savdabīga vieta. Šeit strādā pirmais un 

vienīgais Setomā vīriešu kārtas ziepju meistars Silvers Hidsi. Katra ziepju 

gabaliņa sastāvā ir kaut kas no Setomā dabas. Visunikālākā sastāvdaļa ir 

svētais ūdens, kas nācis no tuvumā esošā Pečoru klostera un kas nav atrodams 

nevienās citās ziepēs pasaulē. Īpaši iecienītas ir darvas ziepes, purva ziepes, 

Piusas smilšu ziepes. Ikviens noteikti šeit atradīs sev tīkamas ziepes! Silvers 

izstāstīs savu stāstu un aizvedīs pie savas Peko statujas.  

 Podmotsas tsässons (1760. g.) un lūkošanās uz Krieviju. Podmotsas ciems 

atrodas uz Igaunijas robežas, no kuras 100 m attālumā pāri ūdenskrātuvei ir 

Krievija. Kad robeža vēl bija atvērta, Kuljes baznīcas priesteris kopā ar saviem 

cilvēkiem ieradās no tās puses uz Podmotsas svētnīcu atzīmēt Vasarsvētkus.  

 vakariņas viesnīcā un relaksācija saunu un baseinu kompleksā (iekļauts cenā) 

*** SPA 

viesnīca 

Verskā 

sestdiena 

03.07. 

 

Verska –  

Obinitsa – 
Haanja  

Veclaicene  –  

Rīga 

 Setu ateljē – galerija: setu vēsturisko rotaslietu izgatavošanas darbnīca, koka 

un zīda drukas darbnīcas, te arī tapetes un tekstilizstrādājumus gatavo ar setu 

rakstiem. Setu nacionālās pusdienas baudīsim Taarka tarõ köögikõnõ un 

klausīsimies tradicionālā setu dziedāšanas stila leelo priekšnesumus.  

 Obinitsas pareizticīgo baznīca, uzbūvēta Staļina laikā.  

 Vastsellinnas pilsdrupas un bīskapa pils. Svētceļnieku nams. Pateicoties 

dinamiskajai interaktīvajai ekspozīcijai, centra apmeklētāji paši var piedzīvot 

to, ko izjuta viduslaiku svētceļotāji, kā arī to, ko viņi baidījās un mīlēja. Te var 

iepazīties ar dažādām viduslaiku svētvietām.  

 Kāpiens ainaviskajā un folklorizētajā Munameģī.  

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

   Naktsmītne   

*** SPA viesnīca Verskā: 2 - vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis, vakariņas.  

 SPA zonas (saunas un baseini) apmeklējums. 

  



 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

 EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl 60 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  02.06.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 22.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz 02.06., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  02.06., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 22.06.,  

 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 117 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 28 

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 

 pusdienas un vakariņas 

 folkloras priekšnesums 

Ceļojuma cenā neietilpst  

 personīgie izdevumi 

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz  

augstākas kā Latvijā, (~EUR 20- 25 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 

 


