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ZIEMASSVĒTKU KĀRUMI 

KURZEMES VIDUCĪ! 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas un pusdienas!!! 

 

  12.12. 1 diena EUR 37  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

12.12. 

 

Rīga – Saldus – 

Padure –  

Kuldīga – Rīga  

Tuvojoties Ziemassvētkiem, ir laiks padomāt par dāvanu sarūpēšanu sev un saviem 

tuvajiem. Šajā ceļojumā būs iespēja ne tikai redzēt, kā saimnieko Kurzemes pusē, nobaudīt 

vietējos labumus, bet arī iegādāties gardas un orģinālas Ziemassvētku dāvanas.  

 8.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

 fantāziju darbnīcā 7BALLES dāvanas lieliem un maziem – dūceņi, eglīšu virtenes,  

koka rotaļlietas.  

 Tekstilmākslas darbnīca Austrumi – dažnedažādie Baibas Rīteres gobelēni ar ziedu, 

akmeņu, latvisko zīmju, ūdeņu, ainavu, putnu motīviem  

 Viss par zirņiem Zirņu ciemā kopā ar folkloras kopu Zirņi: septiņi dažādi ēdieni no 

zirņiem - gan saldi, gan sāļi, sākot ar zirņu pastēti un beidzot ar pankūkām.  

 Vīndara dzērienu degustācija viesu nama Mazsālijas  romantiskajā vīna pagrabā - 

piesātinātie augļu vīni, vīna liķieri, brendijs Gunjaks un pašu audzēto produktu, medījumu 

nogaršošana. 

 Melno krāsu māla darbi svēpēšanas tehnikā keramikas darbnīcā  Saules ceplis Padurē.  

 atgriešanās Rīgā  pēc 20.00  

Atlaides bērniem   

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 33 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa paredzētajos apskates objektos un degustācijas 

 pusdienas 

 personīgie izdevumi 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 02.12.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 02.12.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 02.12.,  

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 

 


