
 
            

 
 

 

 
 

 

   2022 

AUGŠDAUGAVA 

 KOPĀ AR ANNU RANCĀNI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un vakariņas! 

 

 

  06.08. – 07.08. 2 dienas EUR 118  

diena,  ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

06.08. 

 

 

Rīga –  

Krāslava – 

Piedruja 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Daugavas loku arheoloģiskais un folkloras mantojums.  

 Krāslavas Amatniecības centrs. Ciemošanās pie allaž dzīvespriecīgā 

podnieka Valda Pauliņa. Mālu mīcīšana un jokpilnas sarunas par dzīvi un 

podnieku arodu. Kokapstrādes pamatus rādīs un iepazīstinās ar 

interesantiem faktiem par kokiem kokmeistars Aivars Andžāns; 

 Latgales kulinārā mantojuma centrs, kas atrodas Krāslavas grāfu Plāteru pils 

kompleksā. Latgaliešu viesmīlība ir Latgales vizītkarte arī ārpus Latvijas 

robežām. Īsta latgalieša mājas neviens nav pametis ar tukšu vēderu. Ikviens 

viesis ir pacienāts ar sātīgām pusdienām, visbiežāk ar kādu no Latgales kulinārā 

mantojuma ēdieniem: griušļi, kļockām vai buļbu bļīnim.  

Pēc tālā ceļa laiks pusdienām!  

 Krāslavas kulturvēsturiskā telpa.  

 Laimes muzejs – dāvana Latvijai tās simtgadē. Indras baznīcas savdabīgais 

atdzimšanas stāsts un interaktīvā ekspozīcija aicinās ikvienu darboties, sajust 

un domāt, skatīties nākotnē, nevis pagātnē.  

 Aušanas darbnīca Indra. Audējas, strādājot pēc senas tradicionālas 

latgaliešu skalu deķu tehnikas, saglabā to nākamajām paaudzēm. Šeit it kā no 

jauna atdzimst mūsu senču aušanas arods.  

 Piedruja – Latgales kulinārā mantojuma ēdienu pasniegšana šova 

pavadībā. Priekšnesums latgaliešu un daudznacionālā stilā, kas raksturīgs videi 

Latvijas–Baltkrievijas pierobežā.  

** 

viesnīca 

Piedrujā 

svētdiena, 

07.08. 

 

 

Piedruja – 

Lielborne – 

Vecsaliena – 

Berķenele –  

Rīga 

 Gleznotājs Jevgenijs Pohoduns, iejušanās mākslas pasaulē skaistā vietā – 

Silova ezera krastā. Viņa mājas atgādina muzeju, kur tik daudzas lietas spēj 

sadzīvot kopā – plaša gleznu kolekcija, interesanta bibliotēka, ieroču kolekcija. 

Ekskursija saimniecībā, interesants stāsts par vaļaspriekiem. 

 Lielbornes muiža ir vienīgais muižas komplekss, kas saglabājies dabas 

parka Daugavas loki teritorijā. Šobrīd apskatāma 18. gs. celtā vecā pils, kā arī 

19. gs. pirmajā pusē klasicisma stilā celtā jaunā muiža. Lielbornes muižas 

kungu mājas jaunākā daļa pārbūvēta 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Kungu 

māja, kas ir raksturīgs vasarnīcas stila piemineklis Augšzemē, var lepoties ar 

savām dekoratīvi izstrādātajām konstrukcijām un apdares detaļām, kas rada 

savdabīgu māksliniecisko iespaidu. Sātīgas pusdienas.  

 Červonkas (Vecsalienas) muižas pils celta 1870. gadā neogotikas stilā un 

izvietota parka ieskāvumā. Tā ir visai gleznaina ēka ar dinamisku un sarežģītu 

apjoma kompozīciju – īsta pasaku pils. (Apskate no ārpuses) 

 Berķeneles pusmuiža – ievērojamā latviešu literāta un sabiedriskā darbinieka 

Raiņa bērnības zeme. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00   

Uzmanību! Ceļojums notiek arī pierobežas zonā - līdzi jāņem pase vai ID karte! 

 

      



 

Naktsmītņu raksturojums 

** viesnīca Piedrujā: 2 – 3  vietīgas istabas, WC un duša uz diviem  

numuriem kopīga. Brokastis un vakariņas. 

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 50 jāiemaksā līdz 06.07.  

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 27.07. 

 ja pieteiksieties pēc 27.07. 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 06.07. jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 27.07.  

- 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 106 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu  

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,  

 programmā paredzētās ēdināšanas un degustācijas  

 vietējo gidu stāstījums  

 folkloras programma Piedrujā 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 veselības apdrošināšana 
 

 

  

 

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 

 


