
  
 

 

 

 

 

2021 

RAIBIE RUDENS SVĒTKI 

DIENVIDLIETUVĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas, 

pusdienas un veselības apdrošināšana! 
  

  25.09. – 26.09. 2 dienas EUR 99  

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

25.09. 

 

 

 

Rīga – Grenctāle 

–Alīta– Varēna - 
Druskininki 

Dosimies ekspedīcijā uz Dzūkiju – kultūrvēsturiski seno Lietuvas novadu, kura lielu 

daļu teritorijas klāj biezi meži. Pateicoties lielajām mežu platībām, padomju gados 
te netika celtas lielas ražotnes, tāpēc ir labi saglabājusies tradicionālā ciematu 

apbūve ar 20.gs. sākuma koka mājām, vecajiem koka krustiem uz galvenajām ielām. 

Nesteidzīgs dzīves ritms un harmonija ar dabu... 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Sēņu festivāls Varēnā. Katru gadu septembra pēdējās nedēļas nogalē te 

norisinās Sēņu festivāls, un goda vietā tiek celta rudens meža karaliene – sēne. 

Pasākums uz sēņošanas čempionātu pulcē daudzus dalībniekus, ar savām 

trofejām te ierodas vairāki simti sēņu kolekcionāru. Sēnes var nopirkt svaigā, 

sālītā, kaltētā, marinētā veidā, atrast dažādos salātos un ēdienos. Festivāla laikā 

var nobaudīt arī dažādus Dzūkijas nacionālos ēdienus un vietējās meža ogas. 

 pusdienas (cenā) 

 Merkines pilskalnā atradās viena no stratēģiski nozīmīgākajām Lietuvas 

Dižkunigaitijas pilīm. No tā paveras ļoti skaista ainava uz upes ieleju. 

 Druskininku kūrorta iepazīšana 

*** 

viesnīca  

Druskininkos  

svētdiena, 

26.09. 

 

Druskininki –  

Marcinkonis – 

Merkine – 
Grenctāle –  

Rīga 

 nelielais Musteika ciematiņš, kur joprojām ir dzīvas senās biškopju tradīcijas. 

Apkārt ciematam saglabājušās vecās priedes ar dobumiem, kuros mitinās bišu 

saimes. Medus degustācija. 

 Margionis etnogrāfiskais  ciemats 

 lauku sētas Grikuci piedāvātā programmu Griķu ceļš no sēklas līdz galdam. 

Ne tikai degustēsim, bet arī paši gatavosim babkas un bandaitės, griķu maizes 

plācenīšus ar sēņu, dzērveņu vai kādu citu pildījumu, nobaudīsim arī kreptīgo 

vietējo zālīšu uzlējumu. 

 izzinoša ekskursija AB Stumbras degvīna ražotnes muzejā, kur iespējams 

iepazīt ugunsdziras ražotnes procesu no sendienām līdz mūsdienu modernajām 

tehnoloģijām ar degustāciju noslēgumā 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

  

                                                       

 

 

 

 

 

 

 
Naktsmītnes  

*** viesnīca Druskinikos – divvietīgas istabas, WC un duša , brokastis. Viesnīca atrodas pašā centrā, radot 

iespēju vakarā ar kājām izstaigāt nelielo centru vai doties relaksēties Baltijas lielākajā akvaparkā. 

 



 

 Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 40 jāiemaksā līdz 25.08.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 15.09. 

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

Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz 25.08., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 25.08., jūs zaudējat EUR  30  
 atsakoties no ceļojuma pēc 15.09., jūs zaudējat visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 20 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 

17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto personu,  – EUR  89 

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 un degustācijas 

 pusdienas 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas 

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs  

ir līdzīgas kā Latvijā, (~EUR 20 – 25 uz abām dienām).  

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, nepieciešama 

vēl vismaz tikpat liela summa 

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. 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma 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 

 


