
  

 
 

 

 

 

   2021 

ZELTA RUDENS  

LIMBAŽU PUSĒ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas !!! 

 
 

  02.10. 1 diena EUR 33  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  
02.10.  

 
 

 

Rīga – Lēdurga –  
Igate –  Limbaži -

–  Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 pakalnā pie Bīriņu ezera paceļas 1860. gadā celtā Bīriņu pils, kas pārsteidz ar eleganto 
un izteiksmīgo veidolu. Pili no zirgu staļļiem līdz dārznieka mājas viesnīcai apņem 

ainavu parks, kura vidū aug Mīlestības ozols ar jaunlaulāto mīlestības zvaniņiem zaros. 

 Lēdurgas dendrārijs zeltainajā rudens lapu rotā 

 Limbažu vēsturiskais centrs – piemineklis komponistam Baumaņu Kārlim, Vecais 

rātsnams, viduslaiku pilsdrupas un skatu tornis, Limbažu luterāņu baznīca, lieltirgotāja 
atjaunotais Braunšveiga nams. Vecais pažarnieku depo ar stikla grīdu. Limbaži jau 

izsenis tiek dēvēti par Sudraba pilsētu un tieši tādēļ pilsētas vecā rātsnama pagrabstāvā 

atrodas ekspozīcija Sudraba Limbaži.  

 Lielezera dabas taka – ainaviska taka gar ezera krastu, kas ļauj iepazīt dažādus 

biotopus un vērot dabu un iemūžināt skaistu skatu no putnu novērošanas torņa 

 viesošanās pie kolorītā vīna darītāja Džona Brauna, kas vīnu gatavo no paša 

audzētām jāņogām, upenēm, liepziediem, rabarberiem, ozollapām, ērkšķogām u.c. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 
 

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 muzejos u.c. 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 22.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 22.09. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 22.09. 

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 

 


