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MULGIMĀ FLOKŠI,  

DĀRZI UN PARKI  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un  

veselības apdrošināšana!!! 
  

  24.07.  1 diena EUR 39   

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

24.07. 

 

Rīga –  

Rūjiena – 

Abja Paluoja 

– Vīlande – 

Ainaži –  

Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Kase saimniecības dārzs atrodas Mulgimā. Šodien dārzā aug ap 300 dažādu koku un krūmu paveidu, 

arī ap pārdesmit reti sastopamu. 

 Ristē saimniecības dārza bagātīgais augu klāsts. Mulgi ļaudīm raksturīgi, ka saimniecībā visa jābūt 

daudz un pārpārēm. 1,5 hektārus lielajā platībā aug ap 1500 nosaukumu dekoratīvie augi. Kā lauku 

dārzam piederas, šeit aug ogu krūmi un augļu koki; arī dārzeņiem ir savs zemes pleķītis. Ziemeļu un 

dienvidu galā iekopts parka stila dārzs ar daudz un dažādiem kokaugu paveidiem. Tur ir: akmensdārzs 

– akmeņaina sausā upe saulrieteņiem; neliels dīķis; daudzgadīgo augu dobes, kas vijas caur dārzu. 

 Lusika saimniecības feng shui dārzs, kas priecē acis un sniedz mieru dvēselei. Teju pirms 30 gadiem 

Sirje un Heino, Lusika sētas saimnieki, sāka plānot savu dārzu, kas ar gadiem pleties aizvien lielāks. 

 Nergas saimniecības 1,5 ha plašais daiļdārzs ļauj baudīt apbrīnojamus skatus, apbur ar dekoratīvo 

dīķi un ir paradīze daudzgadīgajām puķēm. Dārza lepnums ir liela dienliliju un flokšu kolekcija, no 

katrām aplūkojamas ap 200 šķirņu. Flokši neapstrīdami ir dārza pērles. Tradicionālā flokšu izstāde, kas 

ik gadu notiek augusta pirmās nedēļas nogalē, saimniecībai nesusi slavu gan Igaunijā, gan ārpus tās 

robežām. Dārzā ir arī simt dažādu daudzgadīgo augu, kas iederas lauku dārza stilā un piestāv rijas ēkai. 

Dārza dizainā uzsvars likts uz vidēji augstu un augstu augu sugām un šķirnēm 

  atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

Atlaides bērniem 

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

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un veselības apdrošināšana 

 ēdināšana    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

20 € avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 14.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 14.07., jūs zaudējat 10€  

 atsakoties no ceļojuma pēc 14.07.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

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. 

  

 

IMPRO 
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


