
  
 

 
 

 

 

   2022 

ĶIRBJI, ŠOKOLĀDE  UN 

 ZVAIGZNES KURZEMĒ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 
 

 

  08.10. 1 diena EUR 38  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

08.10. 

 

Rīga – Tukums –

Pūre – Kaive – 

Balgale – Rīga  

 

 8.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas   

 Smiltsērkšķu audzētavas Satori Alfa apmeklējums – viss par un ap smiltsērkšķiem, 

ražotne. Produktu degustācija un cienāšanās arī ar ļoti garšīgu smiltsērkšķu kokteili. 

Uzņēmums ir radījis smiltsērkšķu nektāru, kas tiek ražots pēc īpašas receptes sadarbībā ar 

Latvijas zinātniekiem. 

 Saimniecība Kliblapsas, kur ķirbjus audzē 30 ha platībā, ir viena no lielākajām ķirbju 

audzētājām Latvijā. Te audzē aptuveni 40 dažādas šķirnes. Iepazīsim to dažādību gan pēc 

izskata, gan pēc garšas.  

 šokolādes stāsts uzņēmumā Pure Chocolate, iespēja pašiem izveidot trifeles,  

produkcijas degustācija  

 Privātās Lielzeltiņu observatorijas iniciators ir Sergejs Kļimanskis – uzņēmējs no Rīgas, 

kam astronomija ir vaļasprieks jau kopš skolas gadiem. Balgale ir ļoti atbilstoša vieta 

observatorijas būvniecībai, jo atrodas tālu no pilsētām ar spēcīgu apgaismojumu. 

Programma te bagātīga – Saules vērošana, informācija par meteorītiem, to apskate, 

aptaustīšana, lekcijas vienkāršā valodā, interesanti fizikas eksperimenti ar ikdienišķo, 

zvaigžņu vērošana no trim teleskopiem. 

 ierašanās Rīgā pēc 23.50 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 34 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un degustācijas  

 pusdienas (būs iespēja pasūtīt brauciena laikā)  

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 28.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 28.09. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 28.09. 

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 

 


