
  

 

 

 

 

 

   2021 

BAUDI RUDENI VIDZEMĒ 

KOPĀ AR BĒRNIEM 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas un 

pusdienas !!! 
  

  25.09. 1 diena EUR 45  
 

  bērniem EUR 32 
ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

25.09.  

 

 

 

Rīga – 

Burtnieki –  

Valmiera –  
Cempi - 

Rubene -–  
Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Burtnieku muižas parks un Burtnieku zirgaudzētava. Iespējams aizraujošs izbrauciens 

ar SUP dēļiem pa Burtnieku ezeru (nav cenā – jāpiesaka un jāapmaksā līdz 15.09.!). 

 Viesošanās Vīnkalniešos, kur izveidots senlietu muzejs un brīvdabas picērija. Tas skan diezgan 

neparasti, bet... kamēr neesat nobaudījis. Tur, kā saka, darbojas ceturtā vara: katram ir ļauts 

pārbaudīt savu prasmi un varēšanu itāļu virtuves burvībās, meistarot picas, kas pēc izņemšanas no 

krāsns un nobaudīšanas vienmēr tiek atzītas par labākajām pasaulē. Saldajā ēdienā baudīsim vēl 

vienu itāļu virtuves šedevru – pasakaino tiramisu! 

 Koka skulptūru parks Beverīnas labirinti – vieta gan aktīvai, gan pasīvai atpūtai... Parkā 

apskatāmas 370 no koka veidotas skulptūras. 5 labirinti – 630 m garš pikantais labirints 

ar pipariņu, kas paredzēts tikai pieaugušajiem. Parkā pieejams arī puķu meditatīvais labirints, 

bezbailīgajiem – šausmu labirints mežā un daudz kas vēl cits. 

 Liela muiža! mucas un muzejs. Tur var aplūkot gan dažādas mucas un senos mucenieku 

instrumentus, gan mucu tapšanas procesu, gan arī paši piedalīties mucu izgatavošanā. Saimnieka 

pozitīvais un jokpilnais stāstījums neatstāj vienaldzīgu ne lielu, ne mazu. 

  ierašanās Rīgā pēc 20.00 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 32 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos, degustācijas un  pusdienas  

 izbrauciens ar SUP dēļiem pa Burtnieku ezeru  

10 EUR personai – jāpiesaka un jāapmaksā  

līdz 15.09. 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 15.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 15.09. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 15.09. 

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 

 


