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ZIEDI, ZIEDI... UN VĪNS 

ZIEMEĻLIETUVĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas,  

pusdienas un veselības apdrošināšana! 
 

 !! 
 

  04.05.  1 diena EUR 40  

 diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

otrdiena, 

04.05. 
 

 

Rīga –  
Grenctāle – 

Pasvale – Burbišķis 

– Pakroja - 

Grenctāle – Rīga 

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 A. Stapuļoņa dzirnakmeņu, dobakmeņu un pēdakmeņu kolekcija. 

 Atjaunotais Burbišķu muižas komplekss un parks – viens no skaistākajiem visā 

Lietuvā, pavasaros priecē ar bagātīgiem tulpju stādījumiem, nu gluži kā Mazā Holande 

 pusdienpauze Šeduvas dzirnavās un nacionālo ēdienu baudīšana  

 ainaviskais un sakoptais Pakrojis muižas parks. Te 18. gadsimta muižiņas 

kompleksā iekārtota smalka viesnīca  

 viesošanās pie vīndara, kura dārzā aug vislielākā vīnogu šķirņu daudzveidība 

Lietuvā. Vīndaris Aļģirds ar vīnogu audzēšanu nodarbojas jau 30 gadus un no 

daudzajām šķirnēm radījis dažādas garšas buķetes vīnus. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30  
 

 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 26.04. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to 

nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 26.04.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 26.04.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos  

apskates objektos un degustācijas 

 pusdienas un veselības apdrošināšana 

 personīgie izdevumi    

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 36 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

 

  

 

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 

 


