
  
 

 
 

 

 

   2022 

GARDĒŽU TŪRE  

SMILTENES NOVADĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas!!! 

 

  17.09. 1 diena EUR 40  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

17.09.  

 

 

 

Rīga – Rauna 

– Blome – 

Branti   –  

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Raunas apskate: Tanīsa kalns, uzkāpsim Raunas pils skatu tornī, lai palūkotos pār Raunas 

mazpilsētiņu un klausītos dažādus pils stāstus. Unikālais Raunas Staburags  

 Raunas siera un makaronu ražotne, iespēja gan degustēt, gan nopirkt pašmāju gardumus. Stāsts 

par Ceriņu ģimeni un uzņēmumu, kas pulcē un iedvesmo arī apkārtējos mājražotājus. Ražotnē top 

Zaļais siers, Zelta sviests (Ghi sviests), siers Ķiplociņš, siers ar garšaugiem, knapsieriņš un daudzi 

citi sieri... 

 Te ir baigie podi! Podu skatīšana un podu stāsti Raunas ceplī. Iespējama produkcijas iegāde 

 Ciemošanās Latnature dabīgo čipsu ražotnē, kur top dārzeņu čipsi un dārzeņu sausmaizītes, kas 

gatavoti pēc īpašas receptes, tos kaltējot zemā temperatūrā, no selerijām, bietēm, burkāniem, 

ķirbjiem un kalē kāpostiem. Iepazīsimies ar tapšanas procesu, degustēsim veselīgos gardumus. 

 Raunas ķiploks – ciemošanās omulīgā un mājīgā namiņā, kur gaisā virmo patīkamas smaržas, kas 

vedina palutināt sevi ar kaut ko gardu un veselīgu. Ja ievelk pilnu krūti šī aromātiskā gaisa, var 

sajust, kā vīrusi atkāpjas. Tur notiek ķiploka brīnumainās pārvērtības, top dažādi gardi un veselīgi 

produkti un godā tiek celts un slavināts Latvijā audzis ķiploks. 

 bērzu sulas ražotnē BIRZĪ ielūkosimies pagrabos, kur glabājās dzidrais dabas spēks. Klausoties 

aizraujošus stāstus par bērzu sulām, nogaršosim tās no svaigām līdz dzirkstošām un ar dažādām 

garšām. Tāpat arī nogaršosim unikālo bērzu sulas sīrupu, kura iegūšana ir ilgstošs process 

 atgriešanās pēc 20.30  
 

Atlaides bērniem 

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

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos 

apskates objektos un degustācijas un pusdienas 

 veselības apdrošināšana    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

20 € avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 07.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 07.09., jūs zaudējat 10 €  

 atsakoties no ceļojuma pēc 07.09., 

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 

 


