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IZGARŠO VIDZEMES PIEKRASTI 

 Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas! 

 

  22.05. 1 diena EUR 36  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  
22.05.  

 

Rīga – 

Salacgrīva – 

Ainaži –  
Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Reņģēdāju festivālā godā ceļ reņģi. Ne tikai godā, bet arī galdā ceļ! Svētku laikā no 

selgas krastā ved svaigas reņģes, un katrs gribētājs var tikt pie spainīša sidrabotā 

labuma. Uz pannām, griliem un katlos aizrautīgi gatavo gardus zivju ēdienus dažādi 
Baltijas jūras zemju pavāri, paralēli norit plaša zivju un amatniecības darinājumu 

tirdzniecība, skan dziesmas un nozib pa dancim, amata meistari rāda koka, auduma un 

dzelzs apstrādes noslēpumus, dažādu mezglu siešanas tehnikas. Tirdziņā noteikti 

jāapmeklē vietējais Dabas Maizes degustācijas galds – piedāvājumā maize ar zivīm, 
saldskābā maize ar kaņepēm un arī tradicionālākas maizes.  Šogad plānojas dažādu 

Baltijas jūras u.c zemju zivju ēdienu publiska gatavošana un baudīšana - Somija, 

Igaunija, Islande, Lietuva uc 

 ciemošanās pie viesmīlīgajiem saimniekiem krogā Sidrabiņi, kas gaumīgi iekārtotajā 

gaļas cehā piedāvā nodegustēt pēc īpašām receptēm gatavotos kupatus, sīpoldesas un 

dažāda veida kūpinājumus 

 pastaiga uz Ainažu molu – vietu, kur jūra ar debesīm tiekas… 

 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 programmā paredzētajos  

apskates objektos un degustācijas  

 personīgie izdevumi 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 12.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 12.05. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.05. 

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 

 


