
  

 
 

 

 

 

   2021 

LIELĀ VIDUSKURZEMES  GARDĒŽU 

TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI  
 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas un pusdienas!!! 

 

 28.08. - 29.08.   2 dienas EUR 110  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

28.08. 

 

Rīga – 

Pūre –  

Sabile –  

Ēdole –  

Jūrkalne  

 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 uzņēmumu Pure Chocolate produkcijas (šokolādes) degustācija 

 viesošanās pie kolorītā vīndara Andra Dzērves Drubazās 

 Sabiles Vīnakalns 

 Usmas ezeru zušu zupa Zāģkalnos 

 Ēdoles pils stāsti un leģendas 

 sadziedāšanās un apdziedāšanās ar suitu sievām un vīriem 

 Sklandrauš` cepšan, ķiļķen` a` žāvēt rib` vārīšan` un skābputr` 

strēbšan` Spēlmaņkrogā 

 Saulriets pie Jūrkalnes stāvkrastiem.  

viesu nams 

Jūrkalnē 

 

svētdiena, 

29.08. 

Jūrkalne – 

Pāvilosta – 

Apriķi –  

Skrunda – 

Saldus – 

Rīga 

 

 Pāvilosta: izbraukšana ar laivām pa Sakas upi un labos laikapstākļos 

arī jūrā, kūpinātu zivju degustācija, Pāvilostas muzejs, pastaiga pa 

molu 

 Apriķu luterāņu baznīca ar krāšņajām vitrāžām 

 Rūķu muzeja apskate Lielā Rūķa pavadībā 

 Valtaiķu luterāņu baznīca 

 Garīku muiža, šitaki sēņu audzēšana un degustācija 

 pēcpusdienas kafija Skrundas muižā 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naktsmītņu raksturojums 

 Viesu nams Jūrkalnē: istabas 2-3 personām ar WC, dušu un trīs 4 vietīgas istabas ar WC un izlietni, duša uz 

šīm 3 istabām kopīga. Brokastis! Viesu nams atrodas 300 m no pludmales. 

 



 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  50 jāiemaksā līdz 28.07.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 18.08. 

 ja pieteiksieties pēc 18.08. 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 28.07. jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 18.08. 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 20 

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  

 izbrauciens ar zvejnieku laivām 

 vietējo gidu stāstījums saimniecībām 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 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 

 


