
  

 

 

 

 

 

   2021 

UZ RUCAVU UN BĀRTU 

KOPĀ AR INESI ROZI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, 

pusdienas un degustācijas!!! 
 

 

  03.07. – 04.07. 2 dienas EUR 95  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

03.07. 

 

 

Rīga –  

Kazdanga – 

Aizpute –  

Bārta –  

Bernāti - 

Liepāja 

 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Kazdangas muiža, Kavalieru nams un parks.  

 Aizputes senatne un tagadne: pilsētas apskate, luterāņu baznīca un 

novadpētniecības muzejs.  

 Pēcpusdiena Ekovīnu ražotnē kopā ar vīndari Mārtiņu Santu.  

 Etnogrāfiskā ansambļa Bārtas sievas tautastērpu un dziesmu iepazīšana.  

 Bernātu jūrmala Latvijas galējā rietumu punktā, vietā, kur prezidents 

Čakste vēlējies izveidot Latvijas kūrortu, vietā, kur jūra strauji atņem 

krastu. 

*** viesnīca 

Liepājā 
 

svētdiena, 

04.07. 

 

 

Liepāja  – 

Rucava –  

Grobiņa –  

Rīga  

 

 Dzirnakmeņu kolekcija, dārza arhitektūra un mākslas galerija brīvdienu 

mājā Sīpoli.  

 Rucava un Nīca – vieta, kur sākas Latvija,  

 Rucavas kultūras programma ar Kurzemes ēdienu degustāciju 

(pusdienas) lauku sētā Zvanītāji. Rucavas tautastērpi, cimdi, zeķes un citi 

meistaru darinājumi. Laiks paies, dziedot, dancojot un muzicējot kopā ar 

Rucavas teicējām, dziedātājiem un muzikantiem un baudot kādu no 

tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem. 

 Grobiņa – kuršu vikingu galvaspilsēta. Skābāržu kalns, viduslaiku 

pilsdrupas, akmens stāsti un izbrauciens ar vikingu laivu pa Ālandes upi. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

Naktsmītnes raksturojums 

 *** viesnīca Liepājā: 2-3 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  40 jāiemaksā līdz 03.06.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 22.06. 

 ja pieteiksieties pēc 22.06. 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 03.06. jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 22.06. 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  85 

 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, 

 degustācijas, pusdienas svētdienā 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas un pusdienas sestdienā 

 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 

 


