
  

 
 

 

 

 

   2021 

KUR ZAĻĀ SAULE GOZĒJAS 

UN BALTĀ DĀMA SPOKOJAS! 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācija!!! 

 

  01.05. 1 diena EUR 32  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  
01.05.  

 
 

 

Rīga – Strazde – 
Talsi – Tiņģere – 

Spāre – Rīga  

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Strazdes muiža un parks ar lielāko lapegļu stādījumu Latvijā, Baltā baznīca un V. 

Titāna Zaļā saule. 

 Jaunumi Oktes barona von Firksa vasaras mājā Villa Hocheim jeb tagadējā Talsu 

novada muzejā. Stāsti par skaisto Mariannu, radoši darbi un sena lieta 

 Tiņģeres pilī tikšanās ar Balto dāmu. Tiņģeres muižas pils ēku, kas saglabājusies 

līdz mūsdienām, 1805. gadā cēlis Pēterburgas baņķieris Johans Bahs. No 19. gs. 

beigām līdz 1920. gada agrārreformai muiža bija Ostenzakenu (Osten-Sacken)  

dzimtas īpašums. 

 Spāres muižā, parka noslēpumi un slīcināto kliņģeru cepšana. Spāres muižas ēka celta 

ap 1790. gadu. Tai ir ļoti interesantas divu laidumu kāpnes, kuru margās iekalta 
monogramma. Bagātīgs fasāžu dekors. Vieni no pēdējiem īpašniekiem – Grothusi, kuri 

šeit dzīvoja līdz 1939. gadam. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 28 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos un degustācija 

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 21.04.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma pēc 21.04., 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 21.04., 

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 

 


