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         RŪJIENAS PUSĒ PĒC 

SALDĒJUMA UN ZEMENĒM 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 
  

  03.07. 1 diena EUR 38 

    bērniem EUR 30  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

03.07.  
 

 

Rīga – Naukšēni 
– Rūjiena –  

 Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 viens vienīgs zemeņu lauks un gardo ogu degustācija   

 Naukšēnu muiža un parks. Naukšēnu DISCO – neparastais cilvēkmuzejs un eļļas 

spiestuves ražojumu degustācija Naukšēnu muižas klētī. Rapši, ķiploki, linsēklas, dilles, 

ķimenes, citroni, sinepes, kanēlis – no visa, kas nav derīgs vīnu taisīšanai, naukšēnieši 
izspiež pēdējo suliņu un iegūst eļļu. To nobaudīsim vēsajā muižas klētī kopā ar maizīti.  

 izbrauciens pa Rūjas upi ar plostu Ruhjas Donalds  

 aizraujoša ekskursija Rūjienas saldējuma ražotnē – videofilma par saldējuma 

ražošanas procesu un kārtīga našķošanās  

 Rūjienas apskate – pieminekļi Tālavas taurētājam un Sējējam, estrāde un citas 

ievērojamas vietas 

 Kocēnu zirgaudzētava. Stāsts par skaistajiem rikšotājiem un iespēja pārbaudīt savas 

jāšanas prasmes nelielās izjādēs 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

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 un degustācijas 

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 22.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 22.06. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 22.06. 

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 

 


