
 
          

 

 

 

  

  

  

   2023 

SOOMĀ PURVI,  

LAIPAS UN SPA 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas, vakariņas un  

veselības apdrošināšana!!! 
    

   22.04. – 23.04.  2 dienas EUR 125 

diena, maršruts apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

22.04. 

 

 

 

 

Rīga – Ainaži –  

Riisa  – Suure Jaani 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Uz brīdi ielūkosimies Soomā nacionālā parka apmeklētāju 

centrā. Soomā daudzveidīgā daba, savdabīgais tiltiņš, laivu kultūra un 

pieci gadalaiki ir padarījuši šo vietu ļoti populāru. Rīta kafija, uzkodas un 

īsfilmas skatīšanās par Soomā parku. 

 3 km garā Ingatsi mācību taka ved pa meža stigu līdz 8 m augstajai 

Kureso augstā purva nogāzei, kas, kā igauņi apgalvo, ir viena no 

augstākajām visā pasaulē. No purva malā novietotā skatu torņa paveras 

gleznains skats uz augstā purva plašumiem un aiz tā vīdošā meža puduri. 

Tālāk no dēļiem izbūvēts celiņš ved garām noslēpumainām lāmām.  

 Pusdienas (iekļautas cenā!) Pērnas viesu namā. Mazais Mulgi veikals, 

kur sagaidīs vietējā alus un čipsu, kas gatavoti no bietēm, burkāniem, 

kāļiem, degustācija un produkcijas iegāde 

 Lehaveres pilskalns un leģendas. XII gs. beigās celtā pils savu 

nosaukumu ieguva par godu seno igauņu vadonim Lembitam. Tā tika 

izmantota aptuveni 20 gadus. Meža vidū izvietotais pilskalns ar savām 

dabiski stāvajām nogāzēm arī šodien ir patiesas apbrīnas vērts. 

 Pēc pastaigām relaksēsimies Suure–Jaani ūdens relaksācijas centrā (2h) 

 Vakariņas un neliels folkloras koncerts.  

Viesu nams 

Vīlandes 

rajonā 

svētdiena, 

23.04. 

 

 

 

Suure Jaani – 

Vīlande – Lodi –  

Ainaži – 

 Rīga 

 Piesta Kuusikaru saimniecība, kas atrodas Vendras mežā. 1868. gadā 

izveidotajā saimniecībā darbojas ģimenes uzņēmums, kas apsaimnieko 

bioloģiski audzētu ābeļu dārzu un uz vietas gatavo dažādus ābolu 

produktus. Ar Piesta zīmolu tiek tirgota tīra ābolu sula, karstvīnam līdzīgs 

pikants ābolu dzēriens, kokteiļu sīrups ar mētras piedevu, stroop, ābolu 

etiķis. Ekskursija ar produkcijas degustāciju. 

 Vīlandes ainaviskās pilsdrupas un vecpilsētas krāsainā koka 

arhitektūra. Ielūkošanās Vīlandes parkos un skvēros, kur apskatāmas 

mākslinieku instalācijas un skulptūras.  

 Lodi senlejas pastaigu taka, kas aizvedīs jūs uz Paistu gleznaino ieleju ar 

smilšakmens atsegumiem. Lielākais no atsegumiem tiek saukts par Lodi 

elli, no kura apakšējā daļā esošās alas izplūst avots (3 km). 

 Sinialliku pārgājienu taka vijas gar gleznaino Sinialliku ezera krastu un 

aizved ceļotāju līdz noslēpumainajiem avotiem. To ūdens ir neparasti zilā 

nokrāsā, ko piešķir avotu dibenā esošās pelēkzilās dūņas. Siniallikas avoti 

ir pazīstami kā upurēšanas avoti, kuru ūdeņiem esot dziednieciskas spējas. 

Pilskalns, kur 12.–13. gadsimtā tika uzcelts seno igauņu cietoksnis. Kādu 

gabaliņu paiesimies pa vareno osa muguru, kurš paceļas 30 m virs 

apkārtējās teritorijas (4 km)., 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus!! 

 



 

Naktsmītnes 

Viesu nams Vīlandes rajonā: 2-3vietīgas istabas ar  

WC un dušu, brokastis. Neliels folkloras koncerts 

 Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

20€ avansa iemaksas 

 vēl  50€ jāiemaksā līdz 22.03.  
 atlikusī summa jāsamaksā līdz 12.04.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

  atsakoties no ceļojuma līdz otrai iemaksai, jūs zaudējat 10€  
 atsakoties no ceļojuma pēc 22.03., jūs zaudējat 40€  
 atsakoties no ceļojuma pēc 12.04., 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 – 112€ 

 piemaksa par papildvietu autobusā – 35€ 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesu namā –25€ 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 naktsmītnes un brokastis saskaņā ar maršruta aprakstu  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  
 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos, 

degustācijas un veselības apdrošināšana 

 ieejas maksa ūdens relaksācijas centrā (4 pirtis, 3 baseini) 

 pusdienas (sestdienā) un vakariņas  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 pusdienas svētdienā  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas  

kā Latvijā (~25- 30€ uz abām dienām). 

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus,  

nepieciešama vēl vismaz tikpat liela summa 

    Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte,  

kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas 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 

 


