
  

 

 

 

 

 

   2021 

PILSĒTU UN VIETU STĀSTI - 

TALSI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos!!! 

 

  18.07. 1 diena EUR 33  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

18.07. 

 

Rīga – 

Talsi – 

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Pastaiga pa Lielo ielu Talsos kopā ar Diānu Dzelmi – darbnīcas Ciparnīca Tals’ 

keramik’ veidotāju, lai noskaidrotu, no kādiem māliem mīcāmi Talsi.  

 Talsu ezera taka un kāpiens Talsu pakalnos, lai izzinātu Talsu vēsturi, ar kuru 

iepazīstinās Talsu muzeja vēsturniece Inese Vempere. Inese iepazīstinās ar Talsu 

muzeju, kurš veltīts gan kuršiem, gan lībiešiem, kas pilsētu apdzīvojuši.  

 Talsi ir vairāku Latvijā iemīļotu mūziķu dzimtā puse. Ar vienu no tiem tiksimies 

Tiguļkalnā, sastopot šo mākslinieku iedvesmas avotus.  

 Talsu vēsturiskajiem namiem otro elpu gatava piešķirt par radošāko novadnieci 

atzītā māksliniece Elita Blumbaha. Uzzināsim, kas slēpjas vēsturiskajā Beķeru 

namiņā. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

Sakarā ar personību profesionālās darbības veikšanu un darba specifiku, 

programmā var ieviesties izmaiņas, un tās var tikt aizstātas ar citām personībām! 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu – EUR 30 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos  

apskates objektos,  

 vietējo gidu –stāstnieku pakalpojumi 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 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 EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 08.07. 

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 

 


