
  

 
 

 

 

 

   2021 

KUR LAUKU LABUMI AR 

PILSĒTNIEKIEM TIEKAS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas !!! 

 

  10.07. 1 diena EUR 45  

 ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

10.07.  

 

 

 

Rīga – 

Olaine – 
Jelgava – 

Eleja  – 

Tīreļi –  
Rīga  

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Ķiploku pasaules saimniece Antra ir izzinājusi dažādas receptes, kā no ķiplokiem pagatavot gardus un 

interesantus produktus: varēsiet nobaudīt ķiploku tēju, marinētus ķiploku ziedus, ķiploku salsu, rīkļu 
rāvēju un pat ķiploku karameles.  

 Cūku pupu kraukšķu ražotnē Pupuchi top kraukšķīga un veselīga uzkoda no cūku pupām –Pupuchi. 

Izzinoša ekskursija un produktu degustācija. Pupuchi ir grauzdētas cūku pupas, kas ir pilnvērtīgām 

olbaltumvielām un aminoskābēm bagāts produkts. Saimniecība uzlabo iecienītākos kārumus, pārvēršot 

tos par veselīgiem produktiem un radot baudu katrā kumosā.  

 ciemošanās pie Lolitas Duges Piparmētru namiņā – saimniece iepazīstinās ar vairāk nekā 20 šķirņu 

mētrām. Varēsiet nobaudīt dažādu mētru tēju, uzzināt par mājražošanas procesā iegūtajiem piparmētru 

pārstrādes produktiem – piparmētru sīrupu, pulveri, sejas toniku un citiem produktiem.  

 viesosimies lauku mājās Blūdži, kuras sirsnīgie saimnieki Mālkalnu ģimene cienās ar dažāda veida 

sieru (svaigu, kūpinātu, marinētu), saimnieces cepto maizīti un dārzeņu konservējumiem. Iespēja 

iegādāties produkciju, kas tapusi, izmantojot tikai dabiskas izejvielas. 

 Tīreļu dzītuvē ar malku kurināmā destilēšanas aparātā lēnām tiek karsēts vīna materiāls un top augstas 

kvalitātes brandvīni jeb destilāti – stipri alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, pēc vācu destilācijas metodes 

raudzējot un destilējot Latvijā audzētus augļus un ogas. Dzērienu degustācija ar uzkodām un 

ielūkošanos dzērienu tapšanas procesā, sarunas ar dzītuves vadītāju, zirgu staļļa apskate. 

 atgriešanās pēc 20.30  
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 40 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos 

apskates objektos un degustācijas 

 pusdienas     

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

20 € avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 30.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 30.06., jūs zaudējat 10 €  

 atsakoties no ceļojuma pēc 30.06., 

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 

 


