
  

 

 

 

 

 

   2021 

PĒRNAVAS APRIŅĶA DĀRZI 

ZIEDU PLAUKUMĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un  

veselības apdrošināšana!!! 
  

  18.07.  1 diena EUR 40   

ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

18.07. 

 

Rīga –  

Ainaži – 

Pērnava – 

Audru – 

Halinga – 

Ainaži –  

Rīga 

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Ap hektāru plašais Leosilma angļu stilā iekoptais dārzs pamatā ir veidots ar daiļdārza ievirzi, augus 

mēģinot savstarpēji pielāgot un sastādīt vienkopus dažādās kombinācijās. Uzmanības centrā ir vasaras 

augi, jo tie ir krāšņi un veido skaistas kompozīcijas. 

 Teisperes saimniecības daiļdārzs. Dārza veidols dzima no saimnieku intereses par daudzveidīgu 

ainavu, īpašu sugu kokiem, krūmiem un puķēm. Daudzās piramīdveida un smaragda tūjas un puķes 

(lielākoties pelargonijas) pats izaudzējis saimnieks Āre. Dārzā ir rožu dobe, krāsaini lapu un mūžzaļie 

koki: sarkanas un dzeltenas bārbeles, sarkanā lazda, sarkanais ozols, krastu kļava un citi. 

 Lepiku-Mardi saimniecības kolekcijas dārzs ir lielākais daudzgadīgo augu kolekcijas dārzs 

Igaunijā – 3 ha aug vairāk nekā 4000 augu. Saimniekus īpaši interesē reto un mazpazīstamo augu 

audzēšana Igaunijas klimatā. Viņi lepojas arī ar parku, kurā aug koki un krūmi no visas pasaules. 

 Panga saimniecības rožu dārzā var apskatīt visas Igaunijā selekcionētās rožu šķirnes un senas parka 

rozes. Saimnieces kaislība uz rozēm pamudinājusi viņu savā dārzā savākt visas Igaunijas rožu 

selekcionāru rožu šķirnes, kas nozīmē, ka saimniecībā ir unikāls Igaunijas izcelsmes rožu dārzs. Panga 

saimniecības rožu dārzā atradīsiet visas 67 rožu šķirnes, kas selekcionētas Igaunijā kopš 1950. gada.  

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 36 

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 08.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 08.07., jūs zaudējat 10€  

 atsakoties no ceļojuma pēc 08.07.,  

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 

 


