
  

 

 

 
 

 

   2022 

SĪPOLU CEĻŠ UN VECTICĪBNIEKI 

PEIPUSA KRASTĀ 
 Cenā iekļauta maksa apskates objektos un  

veselības apdrošināšana!!! 

 

  27.08.  1 diena EUR 39   
ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

27.08. 

 

 

 

Rīga – 

Valka – 

Tartu – 

Kallaste 

- Valka – 

Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Kallastes Sīpolu un zivju gadatirgus notiek jau vairāk nekā desmit gadu. Tas ir kļuvis par vienu no 

lielākajiem reģiona tradicionālajiem vasaras nobeiguma pasākumiem. Kallastē pulcējas cilvēki no 

visiem Igaunijas nostūriem un arī no kaimiņvalstīm. Pārdevēji tirgo dažādas preces, taču nemainīgs ir 

palicis viens – slavenais Peipsivēres sīpols. Peipsivēres sīpols vietējiem ir nesis peļņu gadu no gada. · 

Līdztekus gadatirgum Kallastē risinās daudzveidīga kultūras programma. Programmā ir gan gadatirgus, 

gan radošās darbnīcas, tiek piedāvāta īsta uz ugunskura gatavota zivju zupa – uhhaad  

Tikšanās ar Sīpolu Konstantīnu, kurš par sīpoliem zina gandrīz visu. 

 Ciemošanās vecticībnieku muzejā – kur gūsim ieskatu Peipusa reģiona kultūrā, tradīcijās un vēsturē.  

 foto pauze  pie Alatskivi pils - būvēta skotu baronu stilā pēc karaliskās rezidences Skotijā – 

Balmorālas pils parauga. Alatskivi pils tiek uzskatīta par skaistāko neogotikas stilā celto būvi visā 

Baltijā. 19.–20. gs. mijā pils un tās iekārtojums tika lēsts vismaz miljons cara rubļu vērtībā. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.30 
 

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 35 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos, 

 veselības apdrošināšana 

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 17.08. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 17.08.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 17.08.,  

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 

 


