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ADVENTES SMARŽAS UN 

GARŠAS ZEMGALĒ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas!!! 

  

  11.12. 1 diena EUR 38  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

11.12. 

 

Rīga – Jelgava – 

Bauska –  

Ceraukste – Rīga  

 8.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

 Ķiploku pasaules saimniece Antra ir izzinājusi dažādas receptes, kā no ķiplokiem 

pagatavot gardus un interesantus produktus: varēsiet nobaudīt ķiploku tēju, marinētus 

ķiploku ziedus, ķiploku salsu, rīkļu rāvēju un pat ķiploku karameles. Uz veselību! 

 Ciemošanās pie Lolitas Duges Piparmētru namiņā, kur valda mājīgums un pasakains 

piparmētru aromāts. Varēsiet nobaudīt dažādu mētru tēju, uzzināt par mājražošanas  

procesā iegūtajiem piparmētru pārstrādes produktiem: piparmētru sīrupu, pulveri,  

sejas toniku un citiem. 

 Viesosimies Visnoļu saimniecībā, kur saimnieko Miķelsonu ģimene. Vīnogu selekcija un 

vīna darināšana Ģirtam ir sirdslieta. Klausoties stāstos par saimniekošanu un vīnogu 

audzēšanu, baudīsim namatēva karstvīnu (vai karsto upeņu dzērienu). 

 Noslēgums atpūtas kompleksā Rožmalas, kur Ziemassvētku gaisotnē būs iespējams cept 

pīrādziņus. Dosimies ekskursijā pa Ribes dzirnavām un baudīsim svaigās plātsmaizes un 

siltus pīrādziņus..  

 atgriešanās Rīgā  pēc 19.30  

Atlaides bērniem   

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 34 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa paredzētajos apskates objektos un  

degustācijas 

 pusdienas 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 01.12.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 01.12.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 01.12.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai 

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
  

 

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 

 


