
  

 

 

 
 

 

   2022 

ĀBOLU PĪRĀGS, KONČAS,  

PIPARKŪKAS UN GATAVS KINO 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas !!! 

 

  03.12. 1 diena EUR 38  
 

  bērniem EUR 28 
 ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

03.12.  

 

 

Rīga –  

Skrīveri – 
Ķeipene – 

Koknese – 
Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 
 viesošanās Skrīveros, lai vērotu piena konfekšu Gotiņa ražošanas procesu un noteiktu 

visgaršīgākās končas  

 Kinomuzejs Ķeipenē - pasaulē vienīgā publiskā ekspozīcija kino dižgaram Sergejam 

Eizenšteinam, bāka ar slavenu kinodarboņu pasta kastītēm, vides instalācijas - dižais galds un 

krēsli meditācijai, un vēl daudz interesanta un neparasta. 

 piparkūku cepšana Ķeipeniešos. Uzņēmums ir pazīstams ar gardajiem mākslas darbiem - 

piparkūkām, kuras veidotas gan lieliem, gan maziem, gan cilvēkiem ar labu humora izjūtu. Gardās 

piparkūkas ir veidotas ar dabīgajām suliņām, t. i., tajās nav pārtikas krāsvielu, kas ir šī uzņēmuma 

galvenā atšķirība no pārējiem, kas cep piparkūkas. Vērosiet piparkūku tapšanas procesu un 

varēsiet izmēģināt savu roku veiklību piparkūku veidošanā. 

 ādas apstrādes centrā Mazā kāpa Ziemassvētku gaidās gatavosim nelielas dāvaniņu –

suvenīru (atslēgas piekariņu), tikmēr gaisā smaržos krāsnī ceptais ābolu pīrāgs un fonā skanēs 

Ziemassvētku mūzika. Pēc labi padarīta darba būsim pelnījuši arī saimnieces cepto ābolu 

pīrāgu ar tēju... 

 ierašanās Rīgā pēc 19.00 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 28 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos un 

radošās darbnīcas, degustācijas un cienasts Mazajā kāpā 

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 23.11.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 23.11.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 23.11., 

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 

 


