
  

 

 

 

 

 

   2023  

MANILAIDAS SALA 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas 

un veselības apdrošināšana! 

 ernavas  lica raiba bukete   

  23.08.  1 diena EUR 48 

ceļa posms apskates vietas un objekti 

trešdiena, 

23.08. 

 

 

Rīga –  

Ainaži –  
Manilaida – 

Pērnava – 
Ainaži  –  

Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Manilaida – mazā, akmeņainā saliņa gadsimtiem ilgi bija Pootsi muižas pļava un zvejnieku 

pieturas vieta. 1933. gadā, kad Kihnu sala vietējiem kļuva par šauru, uz Manijas salu pārcēlās 

22 ģimenes. Mūsdienās Manijas salā pastāvīgi dzīvo vien pāris duču iedzīvotāju un trīsreiz 

vairāk aitu. Vēju valdītās nelielās salas īpašā maģija ir miers un neapdzīvotība, piekrastes putnu 

saucieni un pašpietiekamība. Sala kalpo kā apmešanās vieta retām putnu sugām, tajā aug reti 

sastopami augi. Savvaļas ziedu lauki, kazas un jēri, kas našķējas ar zāli, un vasaras beigās 

briestošie ogu lauki lieliski raksturo klusās saliņas dzīvi. Salas garums ir 5 km, bet platums vien 

puskilometrs – dosimies nelielā pārgājienā (~7km) baudīt saliņas šarmu.  

Te ir bāka, neliels muzejs, vairāki viesu nami ar asprātīgiem nosaukumiem un Aitu veikals, kur 

iespējams iegādāties vietējos vilnas izstrādājumus.  

 Baudīsim salinieku virtuvi. Tā nav kaut kāds augstprātīgs nūdeles–pūdelis–gardēdis vai zirņa 

ripināšana šķīvī pēc azimuta. Te ir vienkāršs lauku ēdiens. Bet ar kādu garšu! Ja velēsities, 

varēsiet nobaudīt arī vietējo alu (alus nav cenā).  

 Pērnavas vecpilsēta – pastaiga pa šaurajām ieliņām un pagalmiem..  

 ierašanās Rīgā pēc 21.00 
 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 13.08. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz  13.08., jūs zaudējat 10€ 

 atsakoties no ceļojuma pēc 13.08.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta un gida pakalpojumi ceļojuma laikā 

 veselības apdrošināšana 

 prāmju biļetes 

 ieejas maksa apskates objektos, pusdienas 

 personīgie izdevumi     

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 44 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām 

 

  

 

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 

 


