
  

 

 

 

 

 

   2021 

LATERNU FESTIVĀLS,  

UN ŠAUĻI  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos! 

 

  18.decembris  1 diena EUR 45  

    bērniem  EUR 35  

  ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

  18.12. 

 

 

Rīga – 

Jelgava -  
Eleja – 

Šauļi – 

Eleja –  
Rīga 

08.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 iespaidīgais Krusta kalns 

 Šauļu apskate: pilsētas senā daļa ar dažādām skulptūrām. Saules pulksteņa laukums ar apzeltīto, bronzā 

izrotāto gandrīz četrus metrus augsto skulptūru Šaulys. Gājēju bulvāris – trešais vecākais Eiropā, kur kopš 

seniem laikiem iekārtojušās dažādas iestādes un veikali.  

 brīvais laiks pusdienām (varēs pieteikt ceļojuma laikā) 

 ādu fabrikanta Haima Frenkeļa greznā villa un parks. Šeit aplūkojamas trīs interjera zāles: 

bibliotēka, Dzeltenā un Zilā viesistabas, kā arī vairākas galerijas 

 Gaismas laternu festivāls - Brīnumzemē. Lielākajā muižas kompleksā Lietuvā – Pakrojas muižā – būs 

apskatāmas vairāki simti ar rokām darinātas gigantiskas zīda laternu skulptūras, Burvīga ilūziju, krāsu, 

maģijas un mūzikas pasaule, kur piedzīvot daudz spilgtu emociju. Lielākais ziemas festivāls Baltijas 

valstīs. Darbosies Ķīnas mākslinieku un amatnieku darbnīcas, kurās būs iespēja radīt eksotiskus 

priekšmetus. Austrumu un Lietuvas virtuves labumi būs nobaudāmi svētku tirdziņā. Un varbūt jums 

izdosies satikt pat Ziemassvētku vecīti. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 15 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 13.12. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma pēc 13.12,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta un gida pakalpojumi ceļojuma laikā 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates 

objektos un veselības apdrošināšana 

 pusdienas    

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 35 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 
 

 

 

 

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 

 


