
  

 

 

 
 

 

   2022 

KUR ĒRĢEĻSPĒLĒ KĀRLIS SKALBE KLAUSĪJĀS!  

KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI UN 

ĒRĢEĻNIEKU JĀNI KARPOVIČU  

Cenā iekļauta maksa apskates objektos un pusdienas !!! 

 

  16.07. 1 diena EUR 40  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

16.07. 

 

Rīga – Nītaure – 

Skujene – 
Jaunpiebalga - 

Vecpiebalga  –  

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Nītaure, īsa vizīte Nītaures pareizticīgo baznīcā. 

 Kosa – pārapbedīts no trimdas K. Ulmaņa izraudzītais metropolīts A. Pētersons.  

 Skujenes baznīca ar ērģeļspēli. 

 Atjaunotā Jaunpiebalgas baznīca, kuras priekšā atrodas izcilā tēlnieka Kārļa Zāles 

veidotais Brīvības piemineklis. 

 Kārļa Skalbes memoriālais muzejs Saulrieti. Vasaras mājas neparastā arhitektūra, 

gleznainais skats uz Alauksta ezeru un stāsti, pasakas, leģendas sarunās ar mājas ļaudīm ir 

pozitīvu emociju garants ikvienam muzeja apmeklētājam.  

 Apšu baznīca – vienreizējs koka celtniecības paraugs, kas tapis iepriekšējā dievnama vietā 

1780. g. Baznīca celta guļbūves tehnikā, un līdz pat 20. gs. sākumam ēkai bijis salmu jumts, 

ko pēcāk nomainīja ar koka šindeļiem. Pie baznīcas uzņemtas mākslas filmas Aija ainas.  

 ierašanās Rīgā 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 pusdienas 

 ceļojuma laikā sniegtie koncerti 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 06.07.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to 

nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 06.07.  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 06.07.  

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 

 


