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MUIŽU STĀSTI VIDZEMĒ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas!!! 

 

  15.10. 1 diena EUR 42  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

15.10. 

 

Rīga – 

Ungurmuiža - 

Dikļi –  

Valmiera –  

Liepa  –  

Rīga  

 8.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

 Ungurmuiža - 18.gadsimta koka ēku ansamblis ir vienīgais Latvijā saglabājies baroka koka 

pils arhitektūras paraugs, kur iekštelpas bagātīgi greznotas ar sienu gleznojumiem. Neliela 

pastaiga parkā ar un tējas namiņš. 

 Dikļu greznā pils - viena no nedaudzajām Vidzemes muižu pilīm un kungu mājām, kuras, 

ir saglabājušās daudz oriģinālās interjera apdares, jo īpaši 1. stāvā - vestibils ar kamīnu. un 

pāris podiņu krāsnis, centrālās kāpnes, parkets, sienu paneļi un citi elementi. Dikļu pilī ir 

izveidota seno krāšņu kolekcija - 21 krāsns, no kurām trīs bijušas muižai piederīgas. 

 Mājas vīnu ražotne Matilde -  piedāvā dažādu veidu neatkārtojamus vīnus un vermutus, 

kas gatavoti no dārzā, pļavā, mežā un purvā iegūtām ogām un ziediem. Saimnieku 

stāstījums un degustācija omulīgā vidē. 

 Liepas Ellīte – viens neparastākajiem baltā smilšakmens atsegumiem Latvijā  

 Liepas muiža - jau vairāk kā 340 gadus atrodas Liepas kalnā pie Raunas upes ielejas 15 ha 

plašā teritorijā skaistā dabas ainavā  klusā vietā  ar senu parku,  

7 dīķu kaskādēm, dārzu  un  mākslas objektiem dabā…Kafijas pauze pirms mājupceļa 

 atgriešanās Rīgā  ap 19.30  

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 38 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa paredzētajos apskates objektos un degustācijas 

 kafijas pauze Liepas muižā 

 pusdienas (būs iespēja paēst Valmierā) 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 05.10.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 05.10.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.10.,  

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 

 


