
  

 

 

 

 

 

   2021 

SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR 

ĒRĢEĻNIECI ILONU BIRĢELI UN 

ĢITĀRISTU ANDRI ALKSNI 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un koncerti!!! 
 

 

  25.09. - 26.09. 2 dienas EUR 123  

ceļa posms, diena apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

25.09. 

 

Rīga –  

Tukums – 

Jaunpils – Saldus 

– Liepāja 

 

Ceļojums pa Kurzemes baznīcām, pievēršot uzmanību arī to arhitektūrai un 

vēsturei, bet jo īpaši izceļot nelielo baznīciņu interjeru un ērģeles – katrā no 

tām ir kas savdabīgs un unikāls. Iespēja baudīt nelielus ērģeļmūzikas 

koncertus izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā, ko papildinās  

virtuoza ģitārspēle…  

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Tukuma sakrālais mantojums un instrumentu skanējums.  

 Sātu luterāņu baznīca, kas celta par hercoga Pētera Bīrona līdzekļiem. 

Viņš esot finansējis pilnīgi visu. Arī dievgalda traukus, hercoga ložas 

krēslus sev un savai sievai Dorotejai. 

 Pusdienas (cenā) 

 Jaunpils baznīca, kuras vēsture cieši saistīta ar Rekes dzimtu. Interesanti, 

ka nišas pie baznīcas agrāk kalpojušas kā kauna stabi. Izciļņi sienā norāda 

vietas, kur tikuši dzīvi iemūrēti cilvēki. 

 Neliels koncerts Saldus akustiskajā koncertzālē.  

 Liepājas apskates ekksursija 

****  

viesnīca 

Liepājā 

 

svētdiena, 

26.09. 

 

Liepāja – Nīca - 

Priekule – 

Vaiņode –  

Rīga 

 

 Liepājas Mārtiņa Lutera baznīca ir unikāla 20. gadsimta sākuma tāda 

veida celtne Latvijā. Dievnama monumentālā ārpuse neparasti veiksmīgi 

kontrastē ar iekšējās telpas gaišumu un vieglumu 

 Nīcas baznīca (1851) tikusi postīta un atjaunota, un baznīcas zvana 

izgatavošanai naudu dāvinājis Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. 

 Pusdienas (cenā) 

 Priekules luterāņu baznīca celta baronu laikos – ap 1680. gadu. 1792. gadā 

tā piedzīvojusi jaunu pārbūvi un ieguvusi tagadējo izskatu. Kāpiens baznīcas 

skatu tornī, no kura savulaik savu vēsturisko lidojumu ir sācis 

leģendārais Priekules Ikars. Baznīcas tornī ir ierīkotas savdabīgas kāpnes, 

pa kurām uzkāpjot torņa smailē kaut nedaudz iejutīsieties Ikara lomā un 

aplūkosiet pilsētu no augšas.  

 Nelielā Vaiņodes luterāņu baznīca, kur Rīgas Amatniecības vidusskolas 

jauniešu izstrādātais diplomdarbs – jauns altāris un soli – ļāva sākt  

jaunu dzīvi.. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

           

Naktsmītnes raksturojums 

 **** viesnīca Liepājā: 2- vietīgi numuri ar WC un 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 25.08.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 15.09. 

 ja pieteiksieties pēc 15.09. 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 25.08. jūs zaudējat EUR 40  

 atsakoties no ceļojuma pēc 15.09. 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  111 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 24 

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,  

 sniegtie koncerti baznīcās 

 pusdienas  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas  

 veselības apdrošināšana   
 

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 

 


