
  

 

 

 

 

 

   2021 

PIE LEPNAJIEM KURZEMNIEKIEM 

KOPĀ AR INESI ROZI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un pusdienas!!! 

 

  21.07. – 23.07.   3 dienas EUR 125  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

trešdiena, 

21.07. 

 

Rīga –  

Kandava – 

Sabile –  

Talsi  

 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Kaltenes akmeņainā jūrmala 

 Rojas jūras zvejniecības muzejā. Pastaiga pa Rojas molu un pludmali  

 Kolkas rags – vieta kur tiekas Dižjūra ar Mazjūru 

 zivju kūpināšana un  degustācija Pitragā  

 Lībiešu Tautas nams un Mazirbes apskate 

 pusdienas lībiešu sētā, baudot pēc senajām lībiešu receptēm gatavotus ēdienus. 

 Kāpiens Slīteres bākā  

 izbrauciens ar kuģīti Hercogs Jēkabs pa Ventas grīvu 

*** viesnīca 

Ventspilī 

 

ceturtdiena, 

22.07. 

 

 

Ventspils - 

Kuldīga -  

Alsunga - 

Jūrkalne - 

Liepāja 

 

 Ventspils apskate:. tirgus laukums, kas jāzin, apmeklējot tīrg, Rātslaukums, 

Ostas promenāde, strūklakas Saules laiviņas, Dzirnakmens puķu skulptūras un 

pulkstenis, Reņķa dārzs 

 Ventspils ordeņa pils apskate 

 Skats uz Vent un Dižjūr no Lemberga hūtes. 

 Kuldīgas apskate: Senais ķieģeļu tilts pār Ventu, kur filmēti skati no 

kinofilmas – Emīla nedarbi u.c. viens no platākajiem ūdenskritumiem Eiropā – 

Ventas rumba. Alekšupītes ēku kvartāls, kas ir unikāls, reti saglabājies un 

vienīgais tāda veida 17.-18. gs. mazpilsētas ēku apbūves ansamblis ap upīti, kura 

dēļ Kuldīga ne reti tiek saukta par Latvijas Venēciju. 4.5 m augstais Alekšupītes 

ūdenskritums 

 Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā arī sklanduraušu veidošanas 

programma  Kolorītais suiteņu priekšnesums, dziedāšana, apdziedāšanas un 

amizierēšanās. Pūra lādes cilāšana un tautu tērpu lūkošana 

 Iespaidīgais Jūrkalnes stāvkrasts 

***viesnīca 

Liepājā 

piektdiena, 

23.07. 

 

Liepāja –  

Rucava  – 

Rīga 

 

 Liepājas vēsturiskais centrs: Rožu laukums, Latvijas mūziķu slavas aleja pie  

1. Rokkafejnīcas, kanālmalas Promenāde ar dzintara pulksteni, modernā 

koncertzāle Lielais Dzintars, Kūrmājas prospekts un Piejūras parks 

 Karosta: Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāle, izgriežamais metāla konstrukciju 

tilts pār Karostas kanālu - unikāls inženiertehnikas piemineklis 

 Ziemeļu forti un Ziemeļu mols, kur rodamas sajūtas par pilsētu, kurā  

piedzimst vējš...  

 Rucavas kultūras programma ar Kurzemes ēdienu degustāciju lauku sētā 

Zvanītāji. Rucavas tautastērpi, cimdi, zeķes un citi meistaru darinājumi. Laiks 

paies, dziedot, dancojot un muzicējot kopā ar Rucavas teicējām, dziedātājiem un 

muzikantiem, nobaudot kādu no tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem: īstu 

rupjmaizi, žogaraušus, balto sviestu ar kartupeļiem, riezi vai kartupeļu kukulīšus 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

           

 



 

Naktsmītnes raksturojums 

 ***viesnīca Ventspilī un Liepājā: 2-3-vietīgas istabas ar WC, dušu, brokastis!  

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  60 jāiemaksā līdz 21.06.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 11.07. 

 ja pieteiksieties pēc 11.07. 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 21.06. jūs zaudējat EUR 50 

 atsakoties no ceļojuma pēc 11.07. 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  112 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 35 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 36 

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,  

 degustācijas  un pusdienas 

 vietējo gidu stāstījums saimniecībās  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas 
 

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 

 


