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PEONIJU ZIEDU TRAKUMS 

KURZEMĒ  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 
  

  03.06. 1 diena EUR 35  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

ceturtdiena, 

03.06. 

 

Rīga – Tukums – 
Renda – Kuldīga – 

Zemīte – Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Daces Lukševicas daiļdārzs – diplomētas ainavu arhitektes veidots daiļdārzs Tukumā. Viegli 

kopjama, ekonomiska un estētiska dārza piemērs. Ar plašu augu kolekciju, īpašs pārsteigums 

hostu cienītājiem – 73 dažādības. Konsultācija par augu kopšanu un to izvēli apstādījumos 

 Vides un veselības saimniecība Upmaļi. Aromterapijas, refleksoloģijas, veselīgā uztura un citi 

dziedinošie dārzi skaistajā ainavā izveidoti, lai viesi varētu pavadīt dažus brīnišķīgus mirkļus, 

ļaujoties smaržu, garšu un neparastu izjūtu baudai. Zāļu sieva Māra aicinās jūs iepazīt un 

piedzīvot pašu senāko – dabas, augu, ūdens un uztura – dziedināšanu 

 Stādu audzētava un daiļdārzs Ziedoņi, kurā skatāmas ap 100 peoniju šķirnēm, 60 īrisu šķirnes, 

30 liliju un dienziežu šķirnes. Dārzā var aplūkot arī dažādus eksotiskus augus. Varēs ne tikai 

priecēt acis ar daiļdārza košumu, bet arī saņemt konsultācijas par minēto augu audzēšanas 

niansēm, ko sniegs dārzniece ar 30 gadu pieredzi Dagnija Voika. Ziedoņi specializējas tieši 

peoniju audzēšanā, tāpēc īpašs stāsts būs par grandiozajām un izsmalcinātajām peonijām, to 

vēsturi un īpašo lomu tradicionālajā Ķīnas medicīnā un skaistumkopšanā 

 Pelču muiža, kas būvēta 1904. gada franču renesanses, baroka un jūgendstila ietekmē. Īpaši 

skaists ir bijušās bibliotēkas interjers 

 noslēgsim ar Tēviņu mājas vīniem– ekosaimniecība gatavo mājas vīnu no pašu dārzā un savvaļā 

ievāktiem augļiem un ogām. Atraktīvs stāstījums gan par vīnu, gan par ekodomāšanu 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 32 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un degustācijas  

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 24.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 24.05., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.05., 

 jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai 
personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā    

  

 

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

skype: impro.info  

www.impro.lv 
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