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PIEBALGAS PIENEŅU 

PAKALNOS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un pusdienas !!! 
  

  15.05. 1 diena EUR 36  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

15.05. 

 

Rīga – Bērzkrogs – 
Jaunpiebalga  –  Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Viņķukalns – viens no iedvesmas avotiem ainavistu glezniecībā pieneņu ziedu laikā.  

 Jaunpiebalgas apskate. Novadpētniecības muzejs, kur skatāmi slavenie piebaldzēnu tautas 

tērpi. Kā viens no lepnumiem minama melna filca platmalu cepure, ko dēvēja par gardibeni 

jeb rateni, kas saistībā ar filmu Mērnieku laiki kļuvusi par atpazīstamu Piebalgas simbolu. 

Atjaunotā Jaunpiebalgas baznīca, kuras priekšā atrodas izcilā tēlnieka Kārļa Zāles 

veidotais Brīvības piemineklis. 

  Lielkrūzes – ciemošanās pie viesmīlīgajiem un atraktīvajiem saimniekiem. Stāsts par demo 

saimniecībām un dzīvi Vidzemes sirdī. Pusdienās saimniece galdā cels sātīgu zupu. Piebalgas 

alus baudīšana.  

 Skrāģukrogs, kas te pastāv kopš 17. gs., kad tas atradies Vecpiebalgas–Pēterburgas lielceļa 

malā. Te dzimtās mājas bijušas pirmās latviešu operas Baņuta libreta autora A. Krūmiņam. 

Tagad te ierīkots Baņutas muzejs, kura ekspozīcija stāsta par vidzemnieku dzimtu sadzīvi un 

alkām pēc mākslas un kultūras. Ainavu harmoniski papildina arī Baņutas parks ar skatuvi 

pirmajam operas brīvdabas uzvedumam. 

 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 programmā paredzētajos  

apskates objektos un pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 05.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 05.05. jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.05. 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 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


