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NO KĀZU GALDA LĪDZ 

GALOTNĒM 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas, pusdienas un veselības apdrošināšana! 
Cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksa sacensībās !!! 

 

 

  07.08.  1 diena EUR 43 

 diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena 

07.08. 

 

 

Rīga –  
Skaistkalne – Birži 

– Anīkšķi – 

Grenctāle – Rīga 

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Kāpiens jaunajā skatu tornī Biržu apkārtnē. Skatu tornis izpelnījies īpašu arhitektu 

atzinību, veidots C burta formā.  

 Govs ala – savdabīgais zemes iegruvums, karsta kritene.  

 Biržu pils ar cietokšņa paliekām (apskate no ārpuses).  

 Astravas pils un gājiens pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m) pār Širvenas ezeru. 

Birži – Lietuvas alus galvaspilsēta.  

 Lustīga teatralizēta lietuviešu kāzu izspēle ar vietējo alu, sieru un pusdienām.  

 Zirga muzejs – viss par zirgiem mitoloģijā, karos, sadzīvē un mākslā, par zirgkopību, 

lauku darbiem un darba tikumu skaisti iekārtotā lauku sētā.  

 Pastaiga virs koku galotnēm – Anīkšču taka kā tilts, kas aizvijas starp starp koku 

galotnēm, ļaujot iemūžināt pasakainus skatus un izbaudīt dabas sniegto mieru. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 28.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 28.07,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 28.07,  

jūs zaudējat visu summu   

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos, 

degustācijas, pusdienas un folkloras programma 

 veselības apdrošināšana 

 personīgie izdevumi    

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 39 

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 

 


