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GARŠAS UN SMARŽAS 

SĀMSALĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas 

 un veselības apdrošināšana! 
 

           11.06. – 12.06. 2 dienas EUR 112  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena,  

11.06. 

 

 
Rīga – Ainaži – 

Virtsu – Panga – 
Mustjala – 

Kuresāre  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Fēniksa dārzs un enerģiskā, kolorītā saimniece Jeļena. Brīnišķīga vieta! 1,5 

hektārus plašā teritorija ir blīvi apstādīts angļu stila dārzs, jo tālāk no mājas, jo 

vairāk iekļaujas dabā. Pateicoties īpaši pārdomātai stādījumu izvēlei, dārzs ir 

skaists visos gadalaikos. Dārzs ir sadalīts telpās (dārza telpās), lai ikviens 

varētu atrast sev ko īpašu. Tas ieguvis vairākas godalgas, un viena no tām ir 

uzvara Valsts prezidenta konkursā Skaistākā Igaunijas māja 2018. 

 Kurisoo saimniecībai ir vairāk nekā 100 gadu. Saimnieki dārzā centušies 

saglabāt senču mantojumu. Dārza projektēšanā un augu izvēlē ņemti vērā 

sarežģītie augsnes apstākļi. Slapjā laikā dārzs ir ļoti slapjš, tāpēc tur ir daudz 

meliorācijas grāvju. Hostas, papardes un astilbes aug mitrās un ēnainās vietās. 

Hostas ir saimnieku favorīti, tur ir ap 200 šķirņu. Izmantots arī daudz vasaras 

puķu. Dārzā ir 100 koku un krūmu šķirnes un 400 ziemciešu šķirnes, papildus 

200 hostu šķirnes. Sākts veidot arī priežu un ozolu parku. 

 Ciemošanās Mustjala Mustard saimniecībā, kur degustēsim vietējās sinepes 

un čatnijus, kā arī noskaidrosim, kā tos labāk pagatavot mājas apstākļos.  

 Ainaviskās Pangas klintis, kas slienas tieši no pludmales un sasniedz 

20 metru augstumu. Visaugstākajā vietā atrodas sena upurvieta, kur senos 

laikos nesti upuri jūrai. Uz stāvkrasta ir izveidots dolomīta saules pulkstenis.   

***viesnīca 

Kuresārē 

  

svētdiena, 

12.06. 

 

 

Kuresāre – Serve 

– Lumanda  – 

Virtsu – 
Ainaži –Rīga 

 Serves rags, no kura labā laikā saskatāma Kurzemes piekraste, un smaržosim 

ar pilnu krūti sāļo jūras vēju. 

 Popi ökotalu saimniecība audzē garšaugus un ārstniecības augus. Uzņēmīgā 

saimniece un neparastie risinājumi senajā burkānu sēklu kaltē.  

 Pusdienas (cenā). 

 Saaremaa kadaka siirup ražotne... Gandrīz 500 gadus vecajā Leedri ciemā 

sīrupa dāmas no kadiķa un cukura gatavo maģisku gardumu, kam pievieno 

riekstus un ogas, garšaugus un garšvielas. Pēc senču gudrībām, kadiķis ir 

možuma un veselības devējs: plaušām dod jūras atspirdzinājumu, kauliem – 

vasaras siltumu, balsij – spēku. Sāremā kadiķu sīrupa produkti ir tīrs roku 

darbs un nesatur E vielas. Produkcijas degustācija. 

 Septiņu vēju dārzs. Augsne ir raksturīga Rietumigaunijas salām, samērā 

atvērta vējam. Dārza lielums ir viens hektārs, un taksonu nedaudz pāri 

simtam. Daiļdārza dizainā nepārprotami tiek apvienota saimniecības 

arhitektūra ar modernām dārza formām – terasēm, keramiku, dažādām atpūtas 

zonām. Saimnieku moto šajā dārzā ir: atpakaļ pie dabas! Dārza aizmugurē 

atrodas keramikas darbnīca, kura tiek saukta par Radošuma ligzdu. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

 

 
 
 

 



 

 

Naktsmītņu raksturojums 

*** viesnīca Kuresārē: 2 vietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis. 

Pieteikšanās ceļojumam  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas  

un EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 40 jāiemaksā līdz 11.05.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 01.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

   Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās summas iemaksai,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 11.05., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 01.06., 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  85 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR  25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās – EUR 30 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā  

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana 

 ieejas maksa muzejos paredzētajos apskates objektos 

 pusdienas svētdienā 

Ceļojuma cenā neietilpst 
 vakariņas un pusdienas sestdienā  

Papildizmaksas 
 Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz dārgāk  

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 

 


