
  

 
 

 

 

 

   2021 

AR LAVANDU SMARŽU UN 

 OGU GARŠU VIDZEMES PUSĒ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 
 

 

  25.07. 1 diena EUR 34  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

25.07. 

 

Rīga –  
Ragana –  

Limbaži –  
Aloja –  
Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Lavandas lauki. Relaksējošs pasākums atpūtai, fotosesijām, absolūta smaržu un miera osta  

 Veselības augu brīvdabas ekspozīcija Lādes Avotiņos. Vidzemē plašākā ārstniecības augu 

brīvdabas ekspozīcija, augu izmantošana, fitoterapija. Vairāk nekā 300 veidu veselības augu 

dažādība ekoloģiski tīrā vidē, augu izmantošana pārtikā un fitoterapijā, zaļie kokteiļi, 

fitoprodukti veselībai un fitosuvenīri dāvināšanas priekam  

 Ungurpils bioloģiskās saimniecības Lielkalni netradicionālo ogulāju dārzs, kuru lolo Aija 

Paukšēna. Dārzā audzē melno plūškoku, zelta jāņogas, irbenes, bārbeles, citronliānas un vēl 

dažādus ogulājus, no kuru augļiem iegūst veselīgus un ļoti vērtīgus produktus. Saimniece 

dalās savā pieredzē un vēsta par veselīgu dzīvesveidu sakoptā lauku vidē un piedāvā 

degustēt un iegādāties savu produkciju.  

 ciemošanās saimniecība Ģinēni , kur tiek audzētas lielas, gardas un ļoti veselīgas, 

vitamīniem uzlādētas ogas – krūmmellenes. Ogu audzēšanas procesā netiek izmantotas 

ķīmiskas vielas jeb pestecīdi. Ogas tiek audzētas siltumnīcās kas samazina risku slimībām un 

kaitēkļiem. Vienīgā ogu dabiska augšanas formula – ūdens un saule 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 
 

Atlaides bērniem 

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

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos  

apskates objektos un produktu degustācijas 

saimniecībās 

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 15.07.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  
iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 15.07. 

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 15.07. 

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 

 


