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TVER MIRKLI VIDZEMES PUSĒ 
Ar fotoplenēru - 

profesionāls fotogrāfs ceļojuma laikā 

 palīdzēs pilnveidot prasmes fotografēšanā! 
 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, vakariņas un degustācijas! 

 

 
. 

  12.06. – 13.06.   2 dienas EUR 98  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 
12.06. 

 

Rīga –  

Vaidava – 

Rauna –  
Briņģi  

 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Liela muiža! mucas un muzejs. Te var aplūkot gan dažādas mucas un senos 

mucenieku instrumentus, gan izzināt mucu tapšanas procesu, gan pašiem 

piedalīties mucu izgatavošanā. Stāsts par to, kā cilvēks ar zelta rokām radījis 
fantastiskus mākslas darbus un mainījis dzīves uztveri. Daudz pozitīvu emociju 

un joku – par nopietno arī nenopietni! 

 Sietiņiezis – varenākais baltā smilšakmens atsegums Baltijā un ainaviskā Gauja 

 krāsu un ūdens spēle Dāvida dzirnavu avotos (arī prasme to nofotografēt) 

 Raunas apskate - Tanīsa kalns, Raunas pils skatu tornis ar panorāmas skatu pār 

Raunas mazpilsētiņu un pils stāsti, unikālais Raunas Staburags (fotogrāfiem – 

prasme spēlēties ar garo ekspozīciju). 

 Raunas siera un makaronu ražotne – iespēja nodegustēt un iegādāties vietējos 

gardumus. Stāsts par Ceriņu ģimeni un uzņēmumu, kas pulcē un iedvesmo arī 

apkārtējos mājražotājus. Ražotnē top rīvējamais zaļais siers, zelta sviests (gī 

sviests), siers Ķiplociņš, siers ar garšaugiem, knapsieriņš un daudzi citi. 

 z/s Pļavnas – pastaiga pa ainavisku, sakoptu saimniecību viesmīlīgu saimnieku 

pavadībā, apskatot zivju dīķu kaskādes 

 vakariņas viesu namā, uzņemto fotogrāfiju apskate, padomi, pārrunas 

viesu nams 

Raunas  

novadā 

 

svētdiena, 

13.06. 

 
Briņģi –  

Drusti – 

Jaunpiebalga – 
Vecpiebalga –  

Rīga 

 

 Piltiņkalns – sena latviešu kulta vieta, kur joprojām vasaras saulgriežos tiek 

piekoptas pagāniskās tradīcijas 

 Jaunpiebalgas apskate. Novadpētniecības muzejā apskatāmi slavenie 

piebaldzēnu tautas tērpi. Melnā filca platmalu cepure, ko dēvēja par gardibeni 

jeb rateni, kopš filmas Mērnieku laiki kļuvusi par piebaldzēnu lepnumu un vienu 
no Piebalgas simboliem 

 Lielkrūzes – ciemošanās pie viesmīlīgajiem un atraktīvajiem saimniekiem, stāsts 

par demo saimniecībām un par dzīvi Vidzemes sirdī. Pusdienās saimniece galdā 

cels sātīgu zupu. 

 Vecpiebalgas kultūrvēsturiskais mantojums un slavenās ūdensrozes 

 ainavas fotografēšana un baudīšana no jaunā Brežģa kalna skatu torņa 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

! Iesakām līdzi ņemt fotoaparātus (var būt arī telefons) un, ja iespējams, arī 

fotokameras lietošanas pamācību (izdrukā vai lejupielādētu). Ja ir vēlme iepazīt un 

apgūt savā īpašumā esošos citus papildus foto aksesuārus, ņemiet līdzi arī tos! 

 

Naktsmītnes raksturojums 

Viesu nams Pļavnas (www.plavnas.lv): istabas 2-3-4 personām, uz vairākām istabām kopēja duša un WC, 

brokastis. Viesu nams atrodas ļoti jaukā, iekoptā un ainaviskā vietā – pašā Vidzemes sirdī! 

http://www.plavnas.lv/


 

Pieteikšanās ceļojumam  
  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  40 jāiemaksā līdz 12.05.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 02.06. 

 ja pieteiksieties pēc 02.06. 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 12.05. jūs zaudējat EUR 30  

 atsakoties no ceļojuma pēc 02.06. 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  88 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesu namā – EUR 20  

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 

 vietējo gidu stāstījums saimniecībās 

 profesionāla fotogrāfa padomi  

 vakariņas un pusdienas svētdienā 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 pusdienas sestdienā 

 
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 

 


