
 
            

 

 

 

 

 

 

   2021 

KURZEMES PIEKRASTE KOPĀ AR 

JANĪNU KURSĪTI UN GINTU ŠĪMANI 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas un pusdienas! 

 

  24.07. – 25.07. 2 dienas EUR 129  

diena,  ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

24.07. 

 

 

Rīga –  

Mērsrags – 

Roja –  

Kolka – 

Ventspils  

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Viesosimies pie Laša kundzes Lapmežciemā, kur lašu un ķilavu maizītes 

otrajās brokastīs ar izcilu kafeju.  

 Ciemošanās zvejnieku sētā Dieniņas. Zvejnieksievu stāsti par ciema un 

zvejniecības vēsturi un teatralizēts lustīgs uzvedums vietējā dialektā par 

zvejnieku dzīvi Kurzemē.  

 Mērsrags – leģendas par laupītājiem, kas mānījuši kuģus uz raga 

akmeņiem. Stāsti par ostu no vietējā kapteiņa..  

 Mērsraga bāka, putnu vērošanas tornis, militārais mantojums – viss vienā 

vietā! Pie bākas saglabājušās būves atliekas, kurā PSRS laikos padomju 

robežsargu vajadzībām atradās liels, izbīdāms prožektors jūras 

izgaismošanai.  

 Andra Kārkliņa memoriālā māja ar stāstiem un dziesmām.  

 Rojas jaunā estrāde ar dziesmu.  

 Kolkas Lībiešu centrs un tikšanās ar Lībiešu kultūras darbinieci, 

novadpētnieci, grāmatu autori Baibu Šuvcāni.  

 Vēlas pusdienas ar butēm pie Māra Grīnpukala, kurš zoķē dzintaru.  

 Pastaiga gar jūras krastu uz Kolkas ragu, veco bāku drupu apskate, Kolkas 

bākas vērošana. 

*** 

viesnīca 

Ventspilī 

svētdiena, 

25.07. 

 

Ventspils – 

Užava – 

Jūrkalne – 

Pāvilosta –  

Ēdole –  

Rīga 

 Užavas bāka, kurai līdz mūsdienām saglabājies sākotnējais ārējais izskats. 

 Užavas alus darītava un smeķīgā alus degustācija.  

 Jūrkalnes stāvkrasts – viena no unikālākajām vietām Kurzemes krastā. 

 Vētras muzejs Jūrkalnē ir vienīgais tāda veida muzejs Baltijā – te 

apskatāmas lietas, ko izskalo jūra.  

 Pāvilosta. Zivju kūpināšana pie Dzintara Zamarīša.  

 Tikšanās ar Irinu Kurčanovu Pāvilostas novadpētniecības muzeja 

ēkā (Loču māja), kur ne tikai skatīsim vērtīgos eksponātus, bet arī 

baudīsim dzintara degvīnu.  

 Krišjāņa Valdemāra pirmā bibliotēka Ēdolē 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

      
 

Naktsmītņu raksturojums 

*** viesnīca Ventspilī: 2 – vietīgas istabas ar WC un dušu. Brokastis 

 



 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 60 jāiemaksā līdz 22.06.  

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 14.07. 

 ja pieteiksieties pēc 14.07. 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 22.06. jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 14.07.  

- 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 116  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu  

viesnīcā – EUR 24 

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 ēdināšanas un degustācijas  

 vietējo gidu stāstījums  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas 

 veselības apdrošināšana 

 

 
 

 
 

 

  

 

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 

 


