
  
 

 

 
 

 

2022 

ZIEMEĻIGAUNIJA UN  

LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un  

veselības apdrošināšana !!! 
    

           27.07. – 29.07. 3 dienas EUR  115  

diena, maršruts notikumi, apskates objekti naktsmītne 

trešdiena, 

27.07.  

 

 

Rīga – Valka –  

Tartu – Narva 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Peltsamā rožu dārzs, kur aug vairāk nekā 5000 rožu stādu un ap 1000 

dažādas rožu šķirnes. Ekskursijas gaitā iespējams iepazīties ar dažādām rožu 

šķirnēm, to vēsturi un leģendām, kā arī citām interesantām lietām  

 Iekšzemes jūras – Peipusa ezera piekraste 

 Kuremē Dievmātes aizmigšanas sieviešu klosteris –  vienīgais pareizticīgo 

klosteris Igaunijā, kas aizvien darbojas.  

 Narvas cietoksnis – vecākais un lielākais cietoksnis Igaunijā (13.–17.gs) 

 Narvas apskate: vecā manufaktūra, skatu laukums, no kurienes paveras 

lielisks skats uz Ivangorodas un Narvas cietokšņiem upes krastos 

*** 

viesnīca Narvā 

 

ceturtdiena, 

28.07.  

 

 

Narva – Kunda – 

Sagadi – 

Nelijarve 

 Sillamē atdzimšanas stāsts. Rūpnieciskā pilsēta radusies 1946. gadā, kad 

šeit tika nolemts izveidot metalurģijas rūpnīcu degakmens rūdas pārstrādei, 

lai iegūtu urāna oksīdus. Sakarā ar šo ražotni pilsēta ilgu laiku bija slēgta. 

Tagad iespējams iepazīties ar savdabīgām staļinisma laikmeta ēkām un 

klasiskām alejām. Sillamē muzejs un Sillamē kultūras centra atjaunotā greznā 

un iespaidīgā zāle.  

 Kiviīli degakmens pelnu kalni, kuru relatīvais augstums pārsniedz 100 m! 

 gleznainās Tolses pilsdrupas jūras krastā 

 akmeņu un līču zeme – Lāhemā nacionālais parks 

 Ainaviskā Sagadi muiža (apskate no ārpuses).  

 pastaiga pa akmeņaino Kesmu zemesragu  

 augstākais Baltijas akmens - Jaani-Toomi dižakmens 

** viesnīca 

Harjumā 

novadā 

piektdiena, 

29.07. 

 

Nelijarve –  

Tallina –  

Ainaži – Rīga 

 Tallinas vecpilsēta (ekskursija ar kājām): Ņevska katedrāle Tompea kalnā, 

skatu laukums uz Lejaspilsētu un jūru, rātslaukums, vecākais publiskais 

pulkstenis Tallinā, senais nocietinājuma mūris pie Viru vārtiem un 

interesantie vecpilsētas pagalmiņi  

 Igaunijas Niagara –Jagalas ūdenskritums  

 Rebalas akmens krāvumu senkapi – Igaunijā vecākie un iespaidīgākie 

akmens krāvumu (8.–7. gs p.m.ē.) 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naktsmītnes  
 *** viesnīca Narvā: divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis  

 ** viesnīca Harjumā novadā : divvietīgas istabas ar WC un dušu, 

brokastis 

  Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 50 jāiemaksā līdz 27.06.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 13.07.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

  Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 27.06., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 27.06., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 13.07., 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 102 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 35 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 37 

  Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes un brokastis saskaņā ar maršruta aprakstu  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos 

 veselības apdrošināšana 

  Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

  Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz augstākas 

kā Latvijā, (~EUR 45- 60 uz visām trim 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 

 


