
  

 

 

 

 

 

   2021 

DIENVIDIGAUNIJAS  

GARŠU KARUSELIS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas, pusdienas 

un veselības apdrošināšana!!! 

 

     31.07. – 01.08.  2 dienas EUR 130 

diena ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena 

31.07. 

 

 

Rīga –  

Rūjiena – 

Peltsamā – 

Tabivere – 

Pelva 

Ceļojumā iepazīsim uzņēmīgus un jaukus cilvēkus un baudīsim jaunas un neparastas 
garšas, kas ļaus iekāpt īstā garšu karuselī.  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Biškopības saimniecībā Meemeistrid medus meistari iepazīstinās ar savu darbu. 

Nogaršosim dažādus medus maisījumus, kuru pagatavošanā izmantotas dabas veltes: 

kaltētas ogas, skuju ekstrakts, melnie ķiploki. Ielūkosimies Piltsamā pārtikas muzejā, 

kas sniedz lielisku pārskatu par Piltsamā pārtikas ražošanas vēsturi no 20. gs 20. gadu 

sākuma, kad tika ražota kafija, kartupeļu ciete un vīns, tūbiņās dažādi izstrādājumi 

kosmonautiem, līdz mūsdienām.  

 Pusdienas kafejnīcā Juulamõis, kur ciemiņiem piedāvā īstu mājas ēdienu, ko gatavo 

no vietējiem produktiem, tā atklājot vietējās garšas. Saimniece šeit prot izmantot arī 

to, ko var atrast pļavās, laukos un mežmalās. Pavasarī pie grūbām liek egļu dzinumus 

un dzeramo ūdeni papildina ar salapojušiem bērzu zariem.  

 Juhus alus darītavā, kas iekārtota pie senām vējdzirnavām, piedzīvosim alus stāstu. 

Par alus gatavošanu uzzināsim no pašiem brūvētājiem – trim jauniem un enerģiskiem 

draugiem. Garšosim dažādus brūvējumus ar šokolādes, kadiķu, laima, cidoniju garšu 

un, kas zina, kādu jaunu alu. Katram dzērienam sava – izteikta, spēcīga, tīra garša. 

 siera ražotnē Andre gatavo un pārdod sieru, kas guvuši augstu novērtējumu visas 

pasaules mērogā. Saimniecībai ir teju 200 govis, no kuru piena tiek rūpīgi izgatavoti 

dažādu šķirņu sieri. No visiem siera fermas ievērojamajiem produktiem īpaši var 

izcelt trīs – Andre Grand, Andre Prima un Andre Grand Old. 

*** 

viesnīca  

Pelvā 

 

svētdiena 

01.08. 

 

 

 

Pelva - Otepe  

– Hellenurme -  

Sangaste –  

Valga –  

Rīga 

 Tālāk ceļš vedīs uz Hellenurmes ūdensdzirnavām, kur viss notiek kā sendienās. 

Ciemiņiem ierodoties, tiek atvērta turbīna, dzirnavas sāk darboties, graudi tiek 

samalti miltos, un pēc apskates dzirnavu saimniece Mae ņem no krāsns ārā rudzu 

maizi un vēl siltu piedāvā viesiem kopā ar balandu sviestu.  

 Otepes pusē baudīsim vēl vienu īpaši viesmīlīgu pieturvietu – sidra darītavu 

Siidrikoda. Sidrs ir populārs un tradicionāls dzēriens, taču šeit tam piešķir igauņu 

garšu. Papildus sidram tiek gatavoti, dzirkstošie vīni un populārā Äpu -  

gāzētā ābolu sula 

 Sangastes Rudzu māja ciemiņus vilina gan ar tradicionāliem, gan mūsdienīgiem 

Dienvidigaunijas ēdieniem, kas top no rudzu graudiem, rudzu miltiem un rupjmaizes. 

Šeit garšosim gan kama miltus ar kefīru, gan saldas un sāļas rudzu trifeles.  

 Sangastes pils un muižas parks.  

 Mājupceļā kafijas pauze viesnīcas Metsis Medību zālē, kuras vizītkarte ir dažādas 

medību trofejas un medījumu ēdieni. 

 ierašanās Rīgā  pēc 21.00. 

 

            Naktsmītne  

***viesnīca Pelva: 2 - vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis.  

. 



 

Pieteikšanās ceļojumam 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

   EUR 20 avansa iemaksas  
 vēl EUR 60 jāiemaksā līdz: 30.06.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā: 21.07.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, 

 IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju  

anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas  
izdarīšanai, jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 30.06., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 21.07., jūs zaudējat visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai  

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Atlaides un piemaksas  

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas 

brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu  

un ceļo kopā ar pilnvaroto personu – EUR   117 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – 

EUR  22 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā  
 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos un degustācijas 

 pusdienas 

Ceļojuma cenā neietilpst  

 vakariņas  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas kā Latvijā,  

(~EUR 15- 20 uz abām dienām).   

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus,  

nepieciešama vēl vismaz tikpat liela summa 

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. 

 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  

ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu 
un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē,  

kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

  

 

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 

 


