
 
            

 

 

 

 

 

 

   2021 

NO AIVIEKSTES OZOLIEM LĪDZ 

BALKĀNU KALNIEM  

KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas un pusdienas! 

 
 

  10.07. – 11.07. 2 dienas EUR 115  

diena,  ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

10.07. 

 

 

Rīga –  

Lazdona – 

Visagals – 

Liepsalas –  

Varakļāni –  

Rēzekne  

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Madonas Alus – nelielā alus darītavā Bodnieku mājās alus ticis ražots jau 

pirms simt gadiem. Zem mājas saglabājušies ledus pagrabi, kuros ziemās 

tika savests ledus no apkārtnes ezeriem, lai vasarās te varētu uzglabāt alus 

mucas. Madonas Alus šodien sevī apvieno modernās un vēsturiskās alus 

brūvēšanas tradīcijas.  

 Vecsaikavas dižozols (apkārtmērs 7,5 m), gājēju tilts un pontonu tilts pār 

Aivieksti.  

 Vecais Ceplis – izcilā operas tenora Jāņa Zābera dzimtās mājas-muzejs.  

 Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtās mājas Liepsalas un sātīgas 

vidzemnieku pusdienas.  

 Kārļa Zāles veidotais Oskara Kalpaka piemineklis Visagala kapos.  

 Varakļānu muižas pils atdzimšanas stāsts, stāsti par Borhu dzimtu un 

romantiskais parks (viena no pirmajām klasicisma stila celtnēm Latvijā).  

*** 

viesnīca 

Rēzeknē 

svētdiena, 

11.07. 

 

Rēzekne – 

Baltinava – 

Viļaka – 

Žīguri – 

Rīga 

 Lūkošanās uz Abreni no Balkānu kalniem. Vietējā teātra izrāde.  

 Viļakas apskate.  

 Unikālais Annas Āzes mežu muzejs – aizrautīgi stāsti par dzīvi mežā un 

meža dzīvi.  

 Kultūrvēsturiskā lauku sētā Vēršukalns nogaršosim lauku sviestu un 

ievārījumu kopā ar tikko izceptu baltmaizi un lauku zupu, iepazīsim 

Susāju pagasta iedzīvotāju dvēseles bagātību un dziļumu, piedalīsimies jau 

tradicionālos pasākumos un latviešu tautas svētkos.  

 Stompaku purvs, kur Otrā pasaules kara laikā bija ierīkota viena no 

lielākām nacionālo partizānu apmetnēm Baltijā. Tajā bija 24 bunkuri un 

vairākas virszemes būves. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

           
 

 

 

 

 

 

 



 

Naktsmītņu raksturojums 

*** viesnīca Rēzeknē: 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 40 jāiemaksā līdz 10.06.  

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 30.06. 

 ja pieteiksieties pēc 30.06. 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 10.06. jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 30.06.  

- 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 104 

 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 

 
 

 
 

 

  

 

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 

 


