
 

 

2022 
 

ZIEMASSVĒTKU 

BRĪVDIENAS 

SOMIJĀ  

PIE SALATĒTA 
 

Ieejas maksa Santaparkā iekļauta cenā! 

  Bez nakts braucieniem! 

 

 

25.12. – 29.12. 

Bērniem līdz 11  

    5 dienas 

gadiem cena - 

EUR 495 

EUR 395! 
     diena maršruta apraksts 

sestdiena, 25.12. 

Rīga – Tallina –  

Helsinki – Lahti 

 

 

viesnīca Lahti  

(Scandic Lahti City) 

 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens līdz Tallinas apkārtnei   

 Keilas ūdenskrituma apmeklējums 

  Tallinas vecpilsētas apskate Ziemassvētku noskaņās un Jaungada gaidās – Rātslaukums, 

lejas pilsēta un Toompea kalns 

 16.30 - 18.30 Tallink prāmis STAR (Tallina – Helsinki)  

 pārbrauciens līdz Lahti 

svētdiena, 26.12. 
Lahti – Kemi 

viesnīca Yopuu Kemi 

 pārbrauciens cauri Somijai visas dienas garumā līdz Kemi – pilsētu pie Botnijas līča pašā 

tālākajā Baltijas jūras ziemeļu daļā 

 iespēja iepazīties ar interesantu zvanu kolekciju Vaskikello ceļmalā pie Pyhasalmi  

pirmdiena, 27.12. 

Kemi – Rovaniemi – 

Kemi 

 

 

 

 

 

viesnīca Yopuu Kemi 

 brauciens uz Lapzemes galvaspilsētu Rovaniemi, lielāko pilsētu tik tālu ziemeļos, kā arī  īstā 

Salavecīša mājvietu, kas izaugusi Kemijoki un Ounasjoki upju satekā tikai 5km no Polārā loka  

 Napapiiri – Polārā loka ciemats: Santa Klausa pasts, iespēja fotografēties ar Salatēti vai stāvot 

tieši uz Polārā loka. Suvenīru veikaliņi, kafejnīcas.  

 iespēja vizināties ar sniega kamanām vai suņu un ziemeļbriežu pajūgiem 

 Salatēta spēļu un pasaku valstība Santaparks uz Polārā loka, kur klints alas karuseļos, teātrī, 

atrakcijās un kafejnīcās stundas rit kā minūtes. Vai rūķi jums būs labvēlīgi un sagādās 

pārsteigumus? To uzzināsiet, ja apmeklēsiet Santaparku – vienīgo uz zemeslodes! 

 iespēja apmeklēt polāro muzeju Arktikum, kurā uzzināsiet par dabu un cilvēku dzīvi aiz Polārā 

loka vai zinātnes centru Pilke 

otrdiena, 28.12.  

Kemi – Ranua – 

Oulu – Jivaskila 

 

 

 

 

viesnīca Jivaskilā 

(Scandic Jyaskyla) 

 brauciens uz Ranua, iespēja apmeklēt arktisko zoodārzu, kur brīvā dabā tiek turēti polārajiem 

apvidiem raksturīgie dzīvnieki – polārlāči, polārlapsas, tiņi, muskusvērši, kā arī mums 

pazīstamāki dzīvnieki – brūnie lāči, vilki, mežacūkas. Kopumā ap 60 sugu dzīvnieki 

 Izbraukums ar kamanām – to var izmēģināt jebkurš! Gan Napapiiri ciematā, gan pie Ranua 

arktiskā zoodārza ir iespējams uz vietas izvēlēties vai nu braucienu ar bērnu sniega 

motorkamanām, vai kamanu suņu pajūgā, vai braucienu ziemeļbriežu vilktās ragavās. Brauciens 

notiek pa apmēram 400 - 500m garu lokveida trasi (ir arī garāki trases varianti) 

 pārbrauciens uz Oulu, brīvais laiks iepirkumiem mājiniekiem  

 pārbrauciens uz Jivaskilu 

trešdiena, 29.12. 

Jivaskila – Helsinki – 

Tallina – Rīga 

 brauciens uz Helsinkiem  

 13.30 - 15.30 Tallink prāmis STAR (Helsinki – Tallina) 

 mājupceļš uz Rīgu 

 ierašanās Rīgā pēc plkst.21.00 

 Piemaksas un atlaides 

 piemaksa par abām divām vakariņām kopā Kemi 

viesnīcā – EUR 36 (bērniem līdz 11 g.v. – 20 EUR) 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī  

vēl nav sasnieguši 11 gadu vecumu – EUR 395, 

piemaksa par vienvietīgu numuru – EUR 120 



Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu 

(WC, karstais ūdens, tēja, kafija) ceļojuma laikā 

 biļete (klāja vietas) uz Tallink prāmjiem STAR vai 

MEGASTAR braucieniem Tallina – Helsinki un 

Helsinki – Tallina  

 naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) tūristu 

klases viesnīcā Yopuu Kemi:  2, 3 un 4-vietīgas 

istabiņas, WC, dušu, TV, brokastis.  

 Lahti (Scandic Lahti City) un Jiveskilā (Scandic 

Jyvaskyla) - viesnīcas ar 2-3 vietīgiem numuriņiem 

un brokastīm 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 veselības apdrošināšana  

 ieejas maksa Santaparkā 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis Kemi, Jivaskilā un Lahti)  

 ieejas maksa muzejos, dabas objektos un izklaides pasākumos 

Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 100 līdz 21.10. EUR 250 līdz 21.11. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju 

anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 21.10 pēc 21.10 pēc 21.11. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 250 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 21.11. var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētajā ceļojumā 

      Iespējamās papildizmaksas EUR (pēc izvēles, pēc šā gada augusta  datiem)  

Ranua polārais zvēru dārzs (pieaug./bērniem 4–14 g.v.), pērkot biļetes grupā 19 /15 

Mini motorkamanu brauciens bērniem pa īpaši drošu trasi pie Napapiiri / pie Ranua zoo 30 / 15 

Izbraukums pie Napapiiri ar suņu pajūgu 500m garā distancē (pieaugušajiem / bērniem 30 / 15 

Izbraukums pie Napapiiri ar briežu pajūgu 400m garā distancē (pieaugušajiem / bērniem 18 / 14 

Izbraukums pie Ranua arktiskā zoo ar briežu pajūgu 300m garā distancē (pieaugušajiem / bērniem) 13 / 10 

Izbraukums pie Ranua arktiskā zoo ar suņu pajūgu 300m garā distancē (pieaugušajiem / bērniem) 15 / 12 

polārais muzejs Arktikum (pieaug. / bērniem 7–14 g.v.) 15 / 5 

fotografēšanās kopā ar Salatēti  30 

Pilke zinātnes centrs  (pieaug. / bērniem 7–14 g.v.) 7 / 5  

karsta kafija / tēja no 4 / 3 

uzkodas ātrās ēdināšanas restorānā no 10 

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 

 


