
  

 

 

 
 

 

   2022 

MATSALU NACIONĀLAIS 

PARKS UN HĀPSALU 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un  

veselības apdrošināšana!!! 

 

  17.09. – 18.09.  2 dienas EUR 115  

diena, maršruts apskates objekti    naktsmītne 

sestdiena 

17.09. 

 

Rīga –  

Ainaži –  

Pērnava –  

Penije –  

Suitsu –  

Hāpsalu 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Kabli pludmale un Kabli putnu stacija, kas ir Igaunijā nozīmīgs putnu 

gredzenošanas centrs. Te aizsākas 1,8 km gara dabas mācību taka, kas caur 

izglītojošu putnu būru pasauli aizved līdz putnu vērošanas tornim un piekrastes 

pļavām, kuras kalpo par ganībām aitām un Skotijas kalnu liellopiem  

 Putnu tirgus! Pavasaros un rudeņos Matsalu nacionālā parka līčus un pļavas, 

kurās savulaik sienu vākuši ar laivām, caurlido miljoniem putnu – tā ir plašākā 

gājputnu ligzdošanas un migrācijas vieta visā Baltijas jūras reģionā. Te pulcējas 

simtiem tūkstošu zosu, dzērvju, pīlu u.c. gājputnu. Gaisā valda nerimstoša putnu 

balsu murdoņa. Matsalu putnu vērošanas torņus zina daudzi putnu vērotāji, 

dabasmīļi un dabas fotogrāfi no visas pasaules. Ceļojumā līdzi dosies 

profesionāls putnu vērotājs – gids, kas sniegs plašu informāciju par putniem 

 savdabīga ainava ar atjaunotajām piekrastes pļavām, meldrāji, vecas zvejnieku 

būdiņas un putnu vērošanas torņi. Ar dēļiem izliktā pastaigu taka un skatu tornis. 

 Penijas muiža -Matsalu nacionālo parka informācijas centra apmeklējums 

 pusdienas (iekļautas cenā!). 

 brauciens ar laivām vietējo jēgeru pavadībā caur vienu no Eiropas lielākajiem 

vienlaidu niedru masīviem pa Kassari kanālu līdz seklajam Matsalu līcim 

Lai dabas izrāde būtu labāk saskatāma, iesakām ņemt līdzi binokļus!!! 

 vakarā iespēja apmeklēt saunu un baseinu kompleksu SPA viesnīcā  

*** SPA 

viesnīca 

Hāpsalu 

svētdiena 

18.09. 

 

Hāpsalu –  

Pērnava –  

Kabli –  

Ainaži –  

Rīga 

 kūrortpilsēta Hāpsalu ar šaurajām vecpilsētas ieliņām, pilsdrupas, koka stacijas 

ēka, savulaik garākā visā Eiropā, tagad – Igaunijas dzelzceļa muzejs  

 izzinošā ekskursija Piekrastes zviedru muzejā, kuru atklājis pats Zviedrijas 

karalis Kārlis XVI Gustavs. Iepazīšanās ar tūkstošgadīgo piekrastes zviedru 

apdzīvotību Igaunijā, šī etnosa savdabīgo kultūras mantojumu un iespēja apskatīt 

izšūtus paklājus, kurā attēlota Igaunijas zviedru vēsture  

 kūpināto zivju degustācija 

 Igaunijas vasaras galvaspilsētas Pērnava: vecpilsēta, gājēju ieliņas, sakoptie 

kūrmāju prospekti, pludmales promenāde, vecais mols 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naktsmītnes 

*** SPA viesnīca Hāpsalu: divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis. Saunu un baseinu komplekss. 
 



Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 15 avansa iemaksas  
 vēl EUR  50 jāiemaksā līdz 17.08.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 07.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, 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 viesnīcā – EUR 29 

   Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

ceļojuma laikā 

 naktsmītnes un brokastis saskaņā ar maršruta aprakstu  

 saunu un baseinu komplekss viesnīcā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi, Matsalu nacionālajā parkā 

profesionāla putnu vērotāja - gida informācija un padomi  

 ieejas maksa programmā paredzētajos 

apskates objektos un degustācijas 

 izbrauciens ar laivām Matsalu NP 

 pusdienas (17.09.) un zivju degustācija (18.09.) 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis un pusdienas 17.09.)  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas 

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 

 


