
  

 
 

 

 

 

   2021 

TUVĀK GALOTNĒM,  

TUVĀK ZVAIGZNĒM! 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un veselības apdrošināšana! 
 

  

   19.06. – 20.06. 2 dienas EUR 95  

   bērniem EUR 70 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 
19.06. 

 

 

 
Rīga – 

Skaistkalne – 

Birži – Anīkšķi 

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. Platformas 

 kāpiens jaunajā skatu tornī Biržu apkārtnē. Skatu tornis veidots C burta 
formā un izpelnījies īpašu arhitektu atzinību.  

 Govs ala – savdabīgais zemes iegruvums, karsta kritene. Izzinoša 
ekskursija putojošā miestiņa darīšanas noslēpumos  

 Anīkšķi – gleznaina Lietuvas mazpilsēta ar senu vēsturi.  

 Seimīnišķēļu pilskalns – visvairāk pētītais pilskalns Lietuvā, kuru 

vēsturnieki saista ar pirmā Lietuvas karaļa Mindauga Vorutas pils vietu. 

 Zirga muzejs – viss par zirgiem mitoloģijā, karos, sadzīvē un mākslā, par 

zirgkopību, lauku darbiem un darba tikumu skaisti iekārtotā lauku sētā. 

 kāpiens Rubikai skatu tornī, lai baudītu gleznaino apkārtni.  

 Labirintu parks piedāvā iespēju pārbaudīt savas orientēšanās spējas  
3 dažādu labirintu līkločos, kurus var iziet vienatnē vai kompānijā,  

baudīt meditējot u.c. 

viesu nams 
Anīkšķu 

apkārtnē 

svētdiena, 
20.06. 

 

 
 

Anīkšķi –  

Molēta –  

Palūše –  
Grenctāle –  

Rīga   

 

 pastaiga virs koku galotnēm – Anīkšču taka, kas veidota kā tilts, aizvijas 
starp koku galotnēm, ļaujot iemūžināt ne tikai pasakainus skatus, bet arī 

izbaudīt dabas sniegto mieru.  

 modernais Etnokosmoloģijas muzejs – vienīgais šāds muzejs Baltijas 

valstīs. Tā mērķis ir parādīt cilvēka (un lietuviešu tautas) saikni ar kosmosu. 
Blakus izveidots unikāls milzīgu laukakmeņu aplis. Pa pazemes galeriju 

kalna nogāzē apmeklētāji cauri ekspozīciju telpām dodas augšup, 

pakāpeniski izsekojot cilvēka priekšstatiem par Visumu no vissenākajiem 

laikiem līdz mūsdienām. No aptuveni 40 metrus augstiem torņiem kalna 
virsotnē paveras lielisks skats uz Molētu apkaimes ezeriem un pakalniem. 

 Aukštaitijas nacionālais parks – senā kulta vieta Ladakalns, no kura 

paveras lielisks skats uz apkārtnes savienotajiem ezeriem, etnogrāfiskie 

ciematiņi, ezeri un pauguri, pastaigas dabā un kāpiens skatu tornī, izbaudot 
brīnišķo panorāmu. 

 Lietuviešu nacionālā salduma - šakotis tapšana un degustēšana.  

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

Naktsmītnes 

viesu nams Anīkšču apkārtnē – divvietīgas, trīsvietīgas, istabas ar WC un dušu, brokastis. 
 



 

Pieteikšanās ceļojumam 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 40 jāiemaksā līdz 19.05.   

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 09.06.  

 ja pieteiksieties pēc 09.06., 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 19.05. jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 09.06., 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 viesu namā – EUR 25  
 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav 

sasnieguši 17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto  
personu – EUR 70 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes viesu namā, brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā 

paredzētajos apskates objektos, degustācijas  

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 pusdienas un vakariņas 

Papildizmaksas 

 Cenas sabiedriskās 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 2002.gada 1.jūlija un  

ir derīga līdz ceļojuma beigām vai  

Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; 

LR nepilsoņu pase, kas 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 

 


