
  

 
 

 

 

 

   2021 

AR GARDU MUTI VALMIERMUIŽĀ 

ZIEMAS SAULGRIEŽOS! 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas !!! 
 

 

  18.12. 1 diena EUR 28  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

18.12.  

 

 

 

Rīga – Valmiera 

–  Rīga 

Ziemas saulgrieži latviešiem jau izsenis ir bijuši ļoti nozīmīgi svētki, kad tiek svinēta 

gaismas uzvara pār tumsu. Svinībās saimnieki ir klājuši bagātīgus svētku galdus, 

kur netrūka ne cūkas šņukura, ne zirņu, ne pīrāgu, ne alus. 
 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 garda un izzinoša ekskursija pa Valmiermuižas alus darītavas kambariem.. 

 tirdziņš Ar gardu muti Valmiermuižā un Ziemas saulgriežu svinības. 

Valmiermuižā ieradīsies tuvāki un tālāki mājražotāji, kuri piedāvās sanākušajiem 

brangus lauku labumus svinību galdam. No amatnieku darinājumiem sanāks labas 

dāvaniņas pašam un saviem mīļajiem. Aizrautīgākie varēs izzīlēt, kāds tad būs 

nākamais gads un ko no tā sagaidīt, bet mazākajiem būs iespēja doties izjādēs ar 

Valmiermuižas staļļa saimi. Protams, neiztrūks arī mielošanās – alus darītavas 

meistari galdā cels savus jaunākos brūvējumus, bet alus virtuves meistari uzburs 

varenu mielastu, lai spēka pietiktu visām ēverģēlībām.  

 ekskursija pa Valmieras teātra aizkulisēm 

 atgriešanās pēc 19.00  
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 25 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos 

apskates objektos un Valmiermuižas alus degustācija 

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 08.12.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 08.12., 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 08.12., 

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 

 


