
  

 

 

 

 

 

   2021 

NEIEPAZĪTĀ LATGALE  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

pusdienas un degustācijas!!! 

 

  22.05.-23.05. 2 dienas EUR 100  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

22.05. 

 

Rīga –  

Ludza – 

Lauderi –  

Zilupe – 

Ludza  

 

Dosimies uz to Latgales daļu, kur diena sākas visagrāk un saule uzlec visnaskāk- pa 

mazāk pazīstamām vietām, kurās netrūkst ainaviska baudījuma un ļaužu sirsnības. 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Ludzas kultūrvēsturiskā telpa, pilskalna iekarošana  

 pusdienas  (iekļautas cenā)  

 Lauderu Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca (1767.) ar iespaidīgo interjeru 

guļbūves tehnikā uz laukakmens mūra pamatiem pamatoti iekļauta Valsts 

aizsargājamo pieminekļu sarakstā   

 Opoļu svētavots un jaunuzceltā svētnīca.  

 stāsts par filmēšanas tradīcijām Zilupes novadā. Te uzņemtas vairākas slavenu 

režisoru filmas (Melānijas hronika, Raganu mēnesis, Kur pazudis Elvis? u.c.) 

 ciemošanās pie tāšu meistara Jurija Ivanova, kura tradicionālā amata prasme – 

tāšu pīšana novērtēta ar kultūras zīmi Latviskais mantojums 

 Ilgas un Jurija meloņu dārzs – šķiet, neticami, bet Zilupē ir iespējams izaudzēt 

pat melones un arbūzus! 

 

** viesnīca 

Ludzā 

 

svētdiena, 

23.05. 

 

Ludza – 

Pasiene –  

Istra –  

Šķaune – 

Rīga 

 

 Pasienes katoļu baznīca – viena no izcilākajām baznīcām Latgalē un arī visā 

Latvijā celta 18.gs. poļu baroka stilā. Baznīca ir maz pārveidota, šeit joprojām 

saglabājies krāšņais rokoko stila interjers, ko veidojuši 18. gs. vietējie un ārzemju 

meistari. 

 Istras pauguraines dabas parks ainaviskā apkārtne un sakrālais mantojums 

 pikniks dabā (iekļautas cenā)  

 Grebļa kalns – unikāla vieta Latvijā, kur starp diviem ezeriem, stiepjas 5,4 km 

gara osu grēda, kas vietām paceļas līdz pat 30 m virs ezera līmeņa. Taka ved pa 

ļoti šauru kalna virsotni, ko ieskauj stāvas kalna nogāzes. Dodoties pa kalna 

muguru, sajūta ir nedaudz sirreāla... 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

Uzmanību! Ceļojums notiek arī pierobežas zonā - līdzi jāņem pase vai ID karte! 
 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naktsmītnes raksturojums 

 ** viesnīca Ludzā: 2- 3 vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases vai ID kartes dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  30 jāiemaksā līdz 22.04.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 12.05. 

 ja pieteiksieties pēc 12.05., 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 22.04., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.05., jūs zaudējat visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

    Atlaides un piemaksas 

 ceļojuma cena bērniem, kuri ceļojuma laikā 

 vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu  

un ceļo kopā ar pilnvaroto personu – EUR  90 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā – EUR 18 

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,  

 pusdienas un degustācijas 

 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas  
 

Ceļojums notiek arī pierobežas zonā - līdzi jāņem pase vai ID karte! 
 

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 

 


