
  

 
 

 
 

 

   2022 

GAR DAUGAVU PA SĒĻU ZEMI  

KOPĀ AR INESI ROZI  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, 

pusdienas un degustācijas!!! 
 

 

  03.09.-04.09. 2 dienas EUR 99  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

03.09. 

 

Rīga –  
Jaunjelgava – 

Aizkraukle –  

Sēlpils –  
Zasa –  

Daugavpils 
 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Jaunjelgavas promenāde 

 ciemošanās pie koktēlnieka, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Pētera 

Grauduļa – amatnieka izveidotajā muzejā var aplūkot, kā tiek apstrādāts koks, 

dzintars, ragi  

 Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja iespaidīgā ekspozīcija Padomju gadi – 

plašākā 20. gadsimta 50.–80. gadu kultūrvēsturiskajam mantojumam veltītā 

ekspozīcija Baltijā. Ekspozīcijā vērojami pagājušā gadsimta otrās puses sadzīves 

priekšmeti un tehnika, transportlīdzekļi – automobiļi, motorizēti velosipēdi u.c., 

iekārtots funkcionāra kabinets, bibliotēka, padomju laika dzīvoklis u.c. 

 Staburaga klints piemiņas zīmes Dieva auss. Tepat blakus kuplo arī Vienības 

birzs un prezidentu stādītie ozoliņi. Vīgantes dabas parks. 

 Sēlpils: pilsdrupas, baznīca un Zvejnieklīcis,  

 ciemošanās saimniecībā Boļāni un sēļu ēdienu degustācija 

 Sēlijas prasmju darbnīca Rūme, kurā darbojas rosīgi un talantīgi cilvēki  

 leģendas un nostāsti Zasas muižā un tās ainaviskais parks 

*** viesnīca 

Daugavpilī 
 

svētdiena, 

04.09. 

 

Daugavpils – 
Ilūkste –  

Dviete –  

Bebrene – 

Tadenava  – 

Dunava –  
Rīga  

 

 Ilūkstes pilsētas apskate, pareizticīgo baznīca un sieviešu klosteris 

 Dvietes stāsts – pagasta un Staņislava Kostkas Romas katoļu baznīcas apskate 

 viesošanās selekcionāra Paula Sukatnieka “Apsītēs” – daudzos dārzos aug 

Paula Sukatnieka selekcionētās vīnogas un citi augi. Dārznieka mājās būs 

iespēja iepazīt viņa neskaitāmās kolekcijas un talantus, aplūkot dārza augus, 

uzzināt par vīnogu audzēšanas noslēpumiem un degustēt dažādu vīnogu šķirnes. 

 grāfu Plāteru-Zībergu muižas komplekss – Bebrenes muiža 

 Pļavas muzejā Kaldabruņā apskatāmā oriģinālā ekspozīcija veidota kā cilvēka 

dzīves gājums saistībā ar dabu un latviešu tautas tradīcijām, daļa ekspozīcijas 

veltīta Latvijas dabisko pļavu augiem, smilgām, aizsargājamajiem augiem. Katrs 

objekts pārsteidz ar vizuālo un emocionālo iespaidu. Sātīgas sēļu pusdienas.  

 Tadenava – Raiņa bērnības dienu “saules un mīlestības zeme”  

 pārceltuves šarma un noskaņas baudīšana, ceļoties pār Daugavu 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

           

Naktsmītnes raksturojums 

 *** viesnīca Daugavpilī: 2- vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis 



Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

 vēl EUR  40 jāiemaksā līdz 03.08.   

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 24.08. 

 ja pieteiksieties pēc 24.08. 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 03.08. jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.08. 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  89 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 20 

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, 

 degustācijas un pusdienas 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 vakariņas  

 veselības apdrošināšana   

 
Uzmanību!  

Grozījumi piedāvātā ceļojumā programmā un/vai 

ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros  

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, 
kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 

 

 

 

  

 

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 

 


