
  
 

 

 
 

 

  2022 

ĶIRŠI, ZIRGI UN ZĀĻU SIEVAS 
 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un veselības apdrošināšana! 
 

  16.07.  1 diena EUR 34 

  ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena 

16.07. 

 

 

Rīga –  

Tērvete –  

Žagare –  

Akmene  – 

Mažeiķi –  

Saldus –  

Rīga 

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Ķiršu festivāls, kas ik gadu tradicionāli pulcē daudzus apmeklētājus. Ķiršu svētki apmeklētājiem 

piedāvā plašu kultūras programmu: putnu biedēkļu parādi, dažādi koncerti. Vietējais tirdziņš, kurā 

atrodami vien Žagarei raksturīgi labumi. Šeit noteikti ir jānobauda ne tikai Žagares ķirši, bet arī 

dažādie ķiršu uzlējumi un īpašais ķiršu ievārījums, kas darināts pēc senām receptēm. 

 Žagares muižas komplekss, kas ir spilgtākais klasicisma paraugs Lietuvā ar skaistu parku. Muiža 

jau no laika gala ir pazīstama ar zirgkopības tradīcijām, tāpēc nozīmīgākā muižas kompleksa daļa ir 

staļļi, manēža, ratnīca un citas zirgkopības ēkas, pie kurām atrodas arī hipodroms. 

 neparastā Podu māja, kas varētu būt visvairāk fotografētā māja Žagarē. 

 Farmācijas muzejs – aptieka, kas ir vienīgais šāda tipa muzejs Lietuvā. Tas pārsteidz ne tikai ar 

senlaicīgiem farmaceitu instrumentiem, mērglāzēm un receptēm, bet arī ar interesantiem stāstiem. 

Kopš aptiekas atklāšanas 19. gs. šeit norisinājušies daudzi leģendām apvīti notikumi. Ne velti 

kādreiz vietējie iedzīvotāji to sauca par burvju aptieku! 

 viesošanās pie zāļu sievas Jadvigas, kas ievāc un žāvē ekoloģiskas zāļu tējas. Tā vien šķiet, ka 

viesmīlīgajai kundzei ir tēja, kas ārstē jebkuru kaiti. Baudīsim tējas, kā arī apskatīsim dārzu, kurā 

aug ap 300 dažādu ārstniecības augu. Jadviga pēc izglītības ir farmaceite un ieteiks ikvienam 

vispiemērotāko tēju, ko varēs arī iegādāties. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

Atlaides bērniem 
ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 31 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta un gida pakalpojumi ceļojuma laikā 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates 

objektos, degustācijas un veselības apdrošināšana 

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 06.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 06.07,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 06.07,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

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. 
 

  

 

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 

 


