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Šī brauciena mērķis – Somijas lauku tūrisma uzņēmumu pieredzes iepazīšana kultūras mantojuma veidošanā 
un saglabāšanā. Apmeklēsim lauku mītņu saimniekus, tūrisma objektus, amatniekus, kas stāstīs un rādīs - kā 
savienot tradicionālās un mūsdienīgās vērtības lauku tūrismā. Brauciens organizēts un daļēji finansēts ar ES 
Centrālās Baltijas INTERREG IV A programmas atbalstu projektam „Kultūras mantojuma vērtību un potenciāla 
veicināšana Latvijas lauku tūrismā“. 

 
PROGRAMMA 

 

1. diena - 10. septembris 
 
11.00 Izbraukšana no Rīgas. Pulcēšanas Kalnciema ielā 41, veikala RIMI stāvlaukumā. 
Rīgai cauri braucam pa Vanšu tiltu un Brīvības ielu. 
 
13.00-14.00 Pietura Luitemā dabas parkā   
Purva laipu takas iziešana, kāju izlocīšana 
 

 

Tulkojumā no Igauņu valodas Luitemaa nozīmē „Kāpu zeme”. 
Piekrastes teritorija 13 km garumā starp Vöiste un 
Häädemeeste ar seklūdeņiem, plašām piejūras pļavām, 
Igaunijas augstāko kāpu masīvu un Tolkuses purvu (Tolkuse 
raba). Nozīmīga putnu vieta. 
http://www.celotajs.lv/lv/e/luitema 

 

 
14.10-14.55 Pikniks. Pusdienas viesu namā UUEDA 
LC cienā ar zupu, kafiju un tēju. Katrs sagādā piknikam kādu ēdamo un liek kopējā galdā 
 

  

 
Viesu nams Saugas upes ielokā netālu no Pērnavas. Pirts ar 
baseinu. Viesiem istabas viesu mājā, atsevišķā guļbaļķu 
mājiņā, semināru mājā un kempinga namiņā. 
http://www.celotajs.lv/lv/e/uueda 
http://www.vangopuhketalu.ee/?ln=2 

 

 
Ap 18.00 Ierašanās Tallinā. Nakšņošana Tallink Express Hotel 
 

 

 
Moderna divzvaigžņu viesnīca blakus Tallinas ostai un prāmju 
pieturai, netālu no pilsētas centra un vecpilsētas. Nakšņošana 
divvietīgos numuros. 
http://www.celotajs.lv/lv/e/revalinn 

 

http://www.celotajs.lv/lv/e/luitema
http://www.celotajs.lv/lv/e/uueda
http://www.vangopuhketalu.ee/?ln=2
http://www.celotajs.lv/lv/e/revalinn
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Tallinnā brīvais laiks un vakariņas paša izvēlētā vietā / tiem, kas vēlas varēs 
pievienoties kopējai ekskursijai pa Tallinnu, ievērojamākām apskates vietām (vada: 
Juris Smaļinskis  
 

 
2. diena  - 11. septembris 
 
6.30-7.00 Brokastis viesnīcā Tallink Express 
 
07.30-9.30 Prāmis Tallina - Helsinki 
 
10.30 – 11.30 Porvoo apskate, ekskursija 
 

 

Viena no sešām Somijas viduslaiku pilsētām un otra vecākā 
Somijas pilsēta. Pilsētā ir daudz kultūrvēsturiski objekti, ļoti 
skaista arhitektūra, īpaši katedrāle. http://www.porvoo.fi/ 

 

 
12.30-13.00 Moision Kartanoon (Moision muiža). 
Ekskursija  
 

 

Moision muiža ir 400 gadus veca. 
www.moisionkartano.com 

 

 
13.00 – 14.00 Pusdienas 
 
14.40-15.40 Arboretum Mustila (Mustilas dendrārijs) 
 

 

Mustila dendrārijs dienvidu Somijā tika dibināts 1902. gadā  
kā izmēģinājumu poligons eksotiskām skujkoku sugām. 
Šodien te redzamas gandrīz 100 skuju sugas, vairāk nekā 
200 platlapju koku sugas un daudz citu krūmu, vīnogulāju, 
un sīpolu kopumā 120 hektāru teritorijā. Mustila dendrārijs ir 
īpaši slavens ar saviem rododendriem un acālijām. Šeit tiek 
rīkotas gan ekskursijas gan semināri un izstādes. 
www.mustila.fi 

http://www.porvoo.fi/
imap://elina%40celotajs%2Elv@mail.celotajs.lv:143/www.moisionkartano.com
imap://elina%40celotajs%2Elv@mail.celotajs.lv:143/www.mustila.fi
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16.00-17.00 Lomakivi brīvdienu māju komplekss 
 

 

Lomakivi atrodas skaistā somu ciematiņā - Radansuu. 
Lomakivi saimniecībā ir piecas brīvdienu mājas, kuras 
novērtētas ar augstāko kvalitātes novērtējumu šāda tipa 
lauku naktsmītņu kategorijā. Katra mājiņa piedāvā saviem 
viesiem aprīkotu virtuvi un saunu. Kompleksā ir arī 
restorāns, kas iekārtots vēsturiskā ēkā (1886. gads).  
www.lomakivi.com  

 
18.00 Nakšņošana un vakariņas 
Nakšņošana divvietīgos numuriņos 
 
 

 

 

3. diena - 12. septembris 
 
08.00-09.00 Brokastis viesnīcā 
 
09.30-11.00 Verlas kokapstrādes un celulozes rūpnīca (muzejs) Gidēta ekskursija 
 

 

Verla – viens no Somijas kokrūpniecības vēsturiskajiem 
centriem.  Kokapstrādes un celulozes rūpnīca dibināta jau 
1872 gadā un pirms 45 gadiem beigusi darbību, bet 
saglabāta pilnā darba kārtībā. Tā ir apskates vērta un kopš 
1996. gada ir iekļauta arī UNESCO pasaules mantojuma 
sarakstā.  
www.verla.fi; www.verlanruukkikyla.com 

 
13.00-14.00 Pusdienas 
 
14.00-15.00 Leppäniemi Cottages 
 

 

Leppäniemen ir 13 dažādas tradicionālas guļbūvju mājiņas, 
kuras var apdzīvot visu cauru gadu. Kopumā te var izmitināt  
ap 120 cilvēku. Ārēji senatnīgās un vienkāršās mājiņas ir 
aprīkotas ar visu moderno labiekārtojumu, kas 
nepieciešams viesiem. Ir mājiņas, kas piemērotas ģimenēm 
un romantiskiem pāriem, savukārt grupām ļoti piemērota ir 
viduslaiku pils stilā celtā ēka. Saimniecība piedāvā dažādas 
aktīvās atpūtas un dabas izziņas aktivitātes. 
www.hirsihuvilat.com 

 
Nakšņošana divvietīgos numuriņos 

imap://elina%40celotajs%2Elv@mail.celotajs.lv:143/www.lomakivi.com
imap://elina%40celotajs%2Elv@mail.celotajs.lv:143/www.verla.fi
imap://elina%40celotajs%2Elv@mail.celotajs.lv:143/www.verlanruukkikyla.com
imap://elina%40celotajs%2Elv@mail.celotajs.lv:143/www.hirsihuvilat.com


                
 

Latvijas tūrisma uzņēmēju pieredzes apmaiņas brauciens Somijā 
2013. gada 10.-13. septembris 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

Publikācijas saturs atspoguļo autora uzskatus un Vadošā  

Iestāde nav atbildīga par projektu partneru publicēto informāciju. 

 

 
 
4. diena - 13. septembris 
 
08.00-09.00 Brokastis viesnīcā 
 
10.30-11.15 Muzejs – saimniecība “Hevossilta”, vietējais gids 
 

 

 
Muzejs – saimniecība Hevossilta iepazīstina mūs ar 
dienvidrietumu somu tradicionālo lauku dzīvesveidu. Stāvot 
pagalmā jums ir iespēja ceļot laikā, redzot tā laika nojumes, 
šķūņus un saunas, kas atjaunoti veco laiku garā. Šeit ir 
iekārtots muzejs, suvenīru veikals un kafejnīca. 
Piedāvājumā ir gan dažāda veida saunas gan vēsturiska 
rakstura pasākumi un vakariņas, dabas aktivitātes un 
korporatīvo pasākumu organizēšanas iespējas. 
www.hevossilta.fi 

 
 

 

11.15 – 12.00 Pusdienas „Hevossilta“ 
 
13.00-14.00 Wiurilan Manor. (Wiurilan muiža), vietējais gids 
 

 

Muiža pirmo reizi vēstures grāmatās minēta jau 15 gs. 
Vēsturisku izmaiņu rezultātā līdz mūsdienām muižas 
īpašumi ir daudzkārt sarukuši, tomēr, vēljoprojām, te 
saimnieko kādreizējo īpašnieku pēctece Anne Marie 
Aminoff, kuras vecāki 1951. gadā atjaunoja muižu, 
iekārtojot šeit muzeju, lietišķu tikšanās centru ar golfa 
laukumiem, restorānu, suvenīru veikalu un hosteli. 
www.wiurilankartano.fi 

  

  
Atgriešanās Helsinkos 
 
16.30 – 18.30 Prāmis Tallina - Helsinki 
 
19.00  Došanās mājupceļā uz Rīgu (Pa Pleskavas – Rīgas šoseju) 
Ap 24.00 Atgriešanās Rīgā (Pa Brīvības ielu, Vanšu tiltu un Kalnciema ielu līdz veikala RIMI 
stāvlaukumam. 
 

 

Pieredzes apmaiņas braucienā ietverts: 3 nakšņošanas 2-vietīgās istabās, ēdināšana: 3 
brokastis, 4 pusdienas, 2 vakariņas, ekskursijas, gids, autobuss, prāmja biļetes turp atpakaļ 
no Tallinas uz Helsinkiem). Papildus izmaksas: apdrošināšana, vakariņas Tallinnā pirmajā 
vakarā un ēšanas izdevumi atpakaļceļā (sākot no prāmja Helsinki-Tallina). 

imap://elina%40celotajs%2Elv@mail.celotajs.lv:143/www.hevossilta.fi
imap://elina%40celotajs%2Elv@mail.celotajs.lv:143/www.wiurilankartano.fi

