
  

 

 

 

 

 

   2021 

KUR MALĒNIEŠI AR 

LATGAĻIEM TIEKAS   
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

pusdienas un degustācijas!!! 

 
  14.08. - 15.08. 2 dienas no EUR 110  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

14.08. 

 

Rīga –  
Gulbene – 

Stāmeriena –  

Alūksne –  
Balvi   

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 stāsti un leģendas Stāmerienas pilī un Aleksandra Ņevska pareizticīgo 

baznīcas apskate vietējā gida pavadībā. Pusdienas ar zupu (cenā!) 

 izbrauciens ar šaursliežu bānīti un improvizēta izrāde – laupītāju uzbrukums.  

 unikālajā dabas muzejā Vides labirinti apskatāma krāšņa un viena no Eiropā 

lielākajām fluorescento minerālu kolekcijām 

 ainaviskās vietas Alūksnes pilsētā: Alūksnes baznīca, Pilssala un pilsdrupas, 

strūklakas, Tempļa kalns un tiltiņi, Tempļa kalna skatu tornis – viens no 

augstākajiem torņiem Latvijā (38 m) ar pasakainu skatu uz tuvāko un tālāko 

apkārtni. Glika ozoli – vienīgie dižkoki Latvijā, kam precīzi zināms to vecums.  

 Pudeļu dārzā apskatāmi dažādi vides objekti, kas veidoti no stikla pudelēm. Dārzā 

ieraudzīsiet ezīti, suņu būdu, stārķa ligzdu uz veca skursteņa, latvju zīmju salu u.c. 

Viens no lielākajiem objektiem buru laiva, kas veidota no vairāk nekā 150 pudelēm.  

viesu nams 

Stāmerienas 

apkārtnē 

 

svētdiena, 

15.08. 

 

Balvi –  
Baltinava – 

Rugāji  – 
Bērzpils – 

Gulbene –  

Rīga  

 

 Balvu ievērojamāko vietu apskate un ciemošanās modernajā Balvu muzejā. Vides 

objekts Gaiss – simbolisks vēja zvanu koks, kas, reaģējot uz gaisa kustību, ar vēja 

stabulēm rada mūziku 

 ciemošanās z/s Kotiņi – vienā no lielākajām sēklaudzētavām Latvijā. Tā ir moderna 

lielsaimniecība, kas ar mūsdienīgām un inovatīvām tehnoloģijām nodarbojas ar 

graudaugu un pākšaugu audzēšanu un pārstrādi. Stāsts par dzīvi un iespēju atrašanu 

tālajā pierobežā noteikti patīkami pārsteigs ikvienu.  

 Rekavas dzirnavu atdzimšanas stāsts un maltīte, baudot vietējos ēdienus no pupām 

un zirņiem 

 Upītes ar folkloras priekšnesumu un stāsti par dzīvi pierobežā. 

 mājas alus ražotnes Kolnasāta devīze ir Šeit top īsts Latgales alus!. Māju saimnieks 

Dainis Rakstiņš ir īsts latgalietis. Atšķirībā no lielākās daļas ražotņu, kur vismaz daļa 

procesa tiek mehanizēts, šī patiesi ir īsta mājas alus ražotne, un katrs burtiskā nozīmē 

var pielikt roku alus darināšanas procesā – malt miežus vai vārīt apiņu novārījumu... 

Beigās atliek vien izbaudīt svaigi gatavotu brūvējumu, piekožot saimnieka sagādātās 

uzkodas latgaļu gaumē – taukmaizītes un sīru.  

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Naktsmītnes raksturojums  

viesu nams Stāmerienas apkārtnē (Vonadziņi)  - 2-3 vietīgi 

numuriņi ar WC un dušu, brokastīm. Viesu nams atrodas gleznainā 

vietā – ezera krastā. Piesakoties, iespējams pasūtīt vakariņas 

(otrais, saldais un dzēriens) – 9 EUR 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  50 jāiemaksā līdz 14.07.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 04.08.  

 ja pieteiksieties pēc 04.08., 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 14.07., jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 04.08., 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  99 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– EUR 22 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) 

ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos,  

 programmā paredzētās degustācijas  

 vietējo gidu stāstījums saimniecībās 

 pusdienas  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas (iespējams pasūtīt piesakoties – 9 EUR) 

 veselības apdrošināšana   
 

Uzmanību!  

Grozījumi piedāvātā ceļojumā 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 

 


