
  
 

 

 

 

 

2021 

ZIEMEĻIGAUNIJAS 

GREZNĀS MUIŽAS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
  

           17.09. – 18.09. 2 dienas EUR 115  
 diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

piektdiena, 

17.09. 

 

Rīga –  

Ainaži –  

Kernu –  

Palmse – 

Viinistu 

1913. gadā Igaunijā reģistrētas 1245 muižas. Saglabātās arhitektūras pērles 

ne tikai rotā ainavu, bet arī sargā pagātnes atmiņas – katrā muižā bijuši gan 

veiksmes gadi, gan pieredzētas nedienas, katrai ir savs stāsts. Kāds? Nāc un 

noskaidro – Tevi gaida tūkstoš muižu zeme! 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Kernu muižas priekšā atrodas glezns mākslīgais ezers, bet iekštelpas par 

unikālām padara aizkari un mēbeles, kas nākuši no Anglijas karalienei 

Elizabetei II piederošās St John’s Lodge pils 

 Keues muižā ir ierīkota salona tipa viesnīca ar 20 dažāda noformējuma 

numuriem – muiža ieguvusi 2016 World Boutique Hotel Award balvu kā 

viesnīca ar visapbrīnojamāko interjeru. Te var iepazīties ar kādreizējā 

muižas īpašnieka, slavenā baltvācu svešzemju atklājēja Otto fon Kotzebue 

mantojumu.  

 Sagadi muižas vēsture iesniedzas 500 gadus senā pagatnē. Šobrīd Sagadi 

ir kļuvusi par tūrisma un dabas un kultūras izglītības centru. Kompleksu 

unikālu padara tā vienotība – daudz ēku ar atjaunotiem ceļiem, parka 

takām un dīķiem.  

 Palmses muiža ir viena no ikoniskākajām muižām Igaunijā un viens no 

unikālākajiem muižas ansambļiem, kas atjaunots Baltijas valstīs. 

Apmeklētājiem ir atvērtas izstādes, darbnīcas, apmācību centrs, palmu ēka, 

vīna pagrabs, romantiska kafejnīca un tautisks krogs. Muižas ansambli 

ieskauj parks ar retu sugu veciem kokiem, gulbju dīķi un paviljoniem.  

**+ viesnīca 

Palmsē 

sestdiena, 

18.09. 

 

Viinistu –  

Vihula  –  

Saka – 

Ontika  –  

Valka –  

Rīga 

 Vihulas muižas brīvdienu ciemats atrodas gleznainajā Lahemā NP – 

greznajā muižā ierīkota smalka SPA viesnīca un restorāns 

 Purtses dzīvojamais cietoksnis – mazais, bet savulaik stratēģiski svarīgais 

cietoksnis Ziemeļu karā cieta tika restaurēts1990. gadā 

 skats no Sakas muižas skatu torņa uz ainavisko klinšu krauju jūras krastā 

 Kukruses Polārā muiža – stāsti par aizraujošiem notikumiem un 

izmēģinājumiem vienas ģimenes vēsturē. Te var izmēģināt gan rakstīšanu 

ar spalvu un tušu, gan pielaikot 17.-18. gadsimta apģērbus. Rotaļu istabā 

gaida slidkalniņš, bet sniega kaujas te var spēlēt visu gadu. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

Sakarā ar slēgtajiem pasākumiem, kas mēdz notikt muižās, programmā var 

ieviesties izmaiņas un tās var tikt aizstātas ar citām! 

 

    Naktsmītnes raksturojums 

**+ viesnīca Palmsē: 2-3 vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis. Viesnīca atrodas Palmses muižas 

kompleksā - vecajā spirta brūzī 

  

 



Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

 EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl 50 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  17.08.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 07.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 17.08., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  17.08., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 07.09.,  

 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 103 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 23 

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 

Ceļojuma cenā neietilpst  

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz  

augstākas 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. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un 

izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai!  
 

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 

 


