
 
            

 

 
 

 

 
 

   2022 

LATGALES ŠARMS  

KOPĀ AR ANNU RANCĀNI   
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

degustācijas un pusdienas!!! 
 

 

  02.07. – 03.07. 2 dienas EUR 115  

diena,  ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena, 

02.07. 

 

 

Rīga –  

Varakļāni –  

Īdeņa – 

Gaigalava –  
Rēzekne  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Varakļānu pils un parks – aizraujoši stāsti par pili, parku, par 

brīnumiem, par Eiropas mēroga domātāju un zinātnieku M. Borhu.  

 Īdeņa - Latgales zvejnieku ciems Lubāna krastā. Senais pilskalns, sēta 
ar niedru jumtiem, zivju zupa un kūpinātas zivis pusdienās. 

 Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzejs, kur skatāmi vairāk 
nekā 100 dažāda veida instrumenti, kas pēdējo 120 gadu laikā tika 

spēlēti Latvijas teritorijā - akordeoni, ermoņikas, garmoškas, bajāni, 

kokles, cītaras, un daudzi citi. 

 Rēzeknes apskate: mīti un leģendas pilskalnā. Zaļā sinagoga - 
vissenākā koka ēka Rēzeknē un vienīgā Baltijas teritorijā esošā koka 

sinagoga, kas gandrīz bez būtiskiem pārveidojumiem ir saglabājusies 

līdz mūsdienām. 

 iespējama neliela ekskursija GORĀ (atkarībā no pasākumu grafika) 

*** 

viesnīca 

Rēzeknē 

svētdiena, 

03.07. 
 

Rēzekne – 

Ludza – 

Pasiene – 

Kaunata – 

Rīga 

 svētceļojumu vieta, Sarkaņu baznīciņa ar brīnumdarītājas Dievmātes 
gleznu un skaisto apkārtni  

 ciemošanās īstā ceplī un pie podnieka. Iespēja vērot Latgales 
keramikas tapšanas procesu  

 senākā Latvijas pilsēta Ludza: pilsdrupas, vēsturiskā koka apbūve un 
jaunā promenāde. 

 Ludzas Amatniecības centrs ar amatu prasmju mācīšanos un latgaļu 
pusdienas,  

 vizināšanās ar plostu pa Ludzas ezeru. 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Naktsmītņu raksturojums 

        *** viesnīca Rēzeknē: 2 - vietīgas istabas 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 50 jāiemaksā līdz 02.06. pārējā nauda 

jāsamaksā līdz 22.06. 

 ja pieteiksieties pēc 22.06. 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 02.06. jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 22.06.  

- 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 102 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu  

viesnīcā – EUR 22 

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,  

 programmā paredzētās ēdināšanas un degustācijas  

 vietējo gidu stāstījums  

Ceļojuma cenā neietilpst 

 veselības apdrošināšana   

 vakariņas un pusdienas svētdienā 

 

 

 

 

  

 

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 

 


