
  

 
 

 

 

 

   2021 

GLEZNAINĀ LATGALE UN 

AUKŠTAITIJA - EZERU ATSPULGOS  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas,   

pusdienas un veselības apdrošināšana!!! 

 

  17.07. – 18.07. 2 dienas EUR 94  

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 
17.07. 

 

 

 

Rīga –Aglona – 
Andrupene –  

Slutišķi –  

Daugavpils  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 krāšņais Velnezers  

 muzejs Andrupenes lauku sēta atrodas skaistā latgaļu nostūrī.  

Tas ir 20. gs. ēku komplekss, kurā ir māja, klēts, kūts, rija, dūmu pirts 

un smēde, kas atspoguļo tā laika dzīvi laukos  

 sātīgas latgaļu pusdienas ar pašceptu maizīti un jobsikiem saldajā 

 kolorītais priekšnesums latgaļu muzikantu izpildījumā  

 Salām bagātākais Latvijas ezers Ežezers 

 Dabas parks Daugavas loki: krāšņas ainavas, unikālas vēstures 

liecības. Slutišķu vecticībnieku sādža.  

*** viesnīca 
Daugavpilī 

 

 

svētdiena, 

18.07. 
 

 

Piedruja –  

Ignalīna –  
Palūše –  

Rīga   

 lietuviešu nacionālā salduma – šakotis tapšana un degustēšana  

 Aukštaitijas nacionālais parks 

 Palūšes koka baznīciņa ar zvanu torni 

 senā kulta vieta Ladakalns, no kura paveras lielisks skats uz apkārtnes 

savienotajiem ezeriem 

 Ginuču ūdensdzirnavas 

 senās biškopības brīvdabas muzejs, kur vērojamas dažādas 

skulptūras, kam cieša saistība ar senajām biškopības tradīcijām 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

                                                     

  

 

 

 

 

 

Naktsmītnes 

 *** viesnīca Daugavpilī: 2 vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis 
 



 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 40 jāiemaksā līdz 17.06.   

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 07.07.  

 ja pieteiksieties pēc 07.07., jūsu vieta tiks rezervēta pēc 

pilnas ceļazīmes cenas samaksas 

 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 17.06. jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 07.07.  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav 

 sasnieguši 17 gadu vecumu  
un ceļo kopā ar pilnvaroto personu – EUR 85 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru  

viesnīcā – EUR 20 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

ceļojuma laikā 

 naktsmītnes viesnīcā Daugavpilī un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos un degustācijas  

 folkloras kopas priekšnesums un pusdienas (17.07.) 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas un pusdienas svētdienā  

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 

 


