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KUR VILNA KOKOS AUG  

UN KOČU GALDĀ LIEK 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas  un pusdienas!!! 

 

  23.07. 1 diena EUR 39  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

23.07. 

 

Rīga –  

Kalsnava – 

Prauliena – 

Madona – 

Cesvaine – 

Bērzaune –  

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas 

austrumdaļā, bet arī lieliskas idejas jūsu dārzam. No skatu torņa paveras lielisks skats uz 

arborētuma stādījumiem un gleznainajiem dīķiem, ainavisko Vidzemes augstieni. 

 Ciemošanās pie koku un augu vilnas meistara Ritvars Toča. Saimnieks sevī atklājis senas 

baltu prasmes – izgatavot vilnu no apkārtnē esošajiem kokiem, krūmiem un augiem. Stāsts par 

vilnas iegūšanu (no nātrēm, dadžiem, ugunspuķēm, kārkliem, ozola u. c.), vilnas 

ārstnieciskajām īpašībām un dažādu izstrādājumu tapšanu. 

 Pusdienās ciemosimies Apiņu kaltē pie godu saimnieces Antras Gotlaufas, baudot koču – 

seno Madonas novada ēdienu. Stāsti par citiem vidzemnieku ēdieniem un par dzīvi šai pusē. 

 Cesvaines pils – Ādolfa fon Vulfa pils uzskatāma par vienu no spožākajiem 19. gs. otrās 

puses arhitektūras sasniegumiem. Tā ir eklektisma mākslas šedevrs, kurā apvienojas 

arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība. Akcijā Apceļosim Latvijas pilis pils 

ieguvusi goda titulu Sapņu pils. 

 Kaņepju staks Viesūnēnos – nesteidzīgs launadziņš, kas apvienots ar saimniecības, vīnogu 

dārza apskati un sarunām par dzīvi laukos. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu – EUR 35 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos  

apskates objektos, degustācijas un pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 13.07.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

  

 atsakoties no ceļojuma līdz 13.07. 

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 13.07. 

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 

 


