
  

 

 

 
 

 

   2022 

MUĻĶU ZEME  

UN KIHNU SALA 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pikniks un  

veselības apdrošināšana!!! 
 

  27.08. – 28.08.  2 dienas EUR 132  

diena, maršruts apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

27.08. 

 

 

 

Rīga – Ainaži –  

Pērnava – Kihnu – 

Pērnava 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 pārcelšanās ar prāmīti uz Kihnu salu  

 Kihnu – jauki mājīga un tajā pašā laikā eksotiska sala, te tautastērpus valkā 

katru dienu un savu goda vietu ir saglabājuši vecmāmiņu unikālie rokdarbi. 

Iespēja ieskatīties igauņu dzīvesstilā un paražās, sastapt kolorītos motociklistus, 

kas jau kļuvuši par neoficiālo salas simbolu. Kihnu salas kāzu un svētku 

tradīcijas ir ierakstītas pat UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Tikšanās ar 

folkloras kopu, priekšstati par vietējām tradīcijām un rokdarbiem, dziedājumi 

un rotaļas. 

 Saliņas apskate braucienā ar kravas automašīnu, klausoties vietējā gida 

stāstījumu latviešu valodā. Kihnu baznīca, muzejs, kurā var gūt ieskatu 

unikālajās kāzu tradīcijās.  

Piknikā – kūpinātas zivis. 

 pārcelšanās ar prāmīti uz kontinentu 

 ap 21.00 iekārtošanās viesnīcā 

***viesnīca 

Pērnavā 

svētdiena, 

28.08. 

 

 

 

 Pērnava – Karksi 

Nuia – Halliste – 

Rūjiena –  

 Rīga 

Mulks ir cilvēks no Dienvidigaunijas Mulgimā (Mulklandes) teritorijas, kas 

stiepjas cauri Viljandi, Pērnavai un Valgai. Lai arī jēdziens "mulks", iespējams, 

cēlies no latviešu valodas vārda "muļķis", vēsturiski Mulgimā iedzīvotāji bijuši 

bagāti, izglītoti un bieži ieņēmuši ietekmīgu stāvokli sabiedrībā. Šodien daudzas 

no valstī slavenām personībām, ieskaitot eksprezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu, 

par mājām sauc Mulgimā. 

 Karksi Nuia – Mulgimā mazpilsētā uzzināsim par novada vēsturi un tradīcijām, 

dzīvi agrāk un tagad. Braucot lejā pa serpentīnu virs Karksi ezera, acu priekšā 

iznirst Karksi pilskalns. Tepat atrodas vietējais Pizas tornis – Karksi Sv. Pētera 

baroka stila baznīca, kuras tornis ievērojami sašķiebies.  

 Muļķu zemes cienasts Muulgi krodziņā, nobaudot arī vietējo mulgipuder– pēc 

senām receptēm gatavotu maltīti, ko iecienījis pat Igaunijas eksprezidents! 

Iepazīsimies ar Mulgimā tautastērpiem, kas ilgi saglabāja vecās iezīmes. Melno 

Mulgu novada tautastērpa svārki ir pazīstami visā Igaunijā arī mūsdienās. 

 Hallistes luterāņu baznīca ir viena no Igaunijas skaistākajām un 

interesantākajām baznīcām. Baznīca lepojas ar dievnamos reti sastopamu melnu 

griestu krāsojumu. Hallistes baznīca ir Igaunija eksprezidenta Tomasa Hendrika 

Ilvesa dzimtās vietas baznīca. Te viņš apņēmis latvju sievu – Ievu. 

 Eisu muiža celta agrā klasicisma stilā, un angļu stilā veidotais muižas parks 

terašu veidā aizvijas līdz ezeram. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

 

Naktsmītnes 
*** SPA viesnīca Pērnavā: divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis.  

Pieejams saunu - baseinu komplekss svētdienas rītā (no 7.00-10.00) 
 

 



 

 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas  
 vēl EUR  50 jāiemaksā līdz 27.07.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 17.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz  27.07., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 27.07., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 17.08., 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 119  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 30 

   Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes un brokastis saskaņā ar maršruta aprakstu  

 baseinu, saunas rīta apmeklējums (07.00-10.00) 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos un degustācijas 

 folkloras programma un vietējais gids latviešu valodā 

 prāmja biļetes un veselības apdrošināšana 

 pusdienas svētdienā un pikniks uz salas 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas 

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas 
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. 
 

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 

 


