
  
 

 

 
 

 

2022 

PA DABAS UN KULTŪRAS 

TAKĀM NĪCĀ UN RUCAVĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un pusdienas!!! 

 

           10.09. – 11.09. 2 dienas EUR 110  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena,  

10.09. 

 

 

 
Rīga –  

Liepāja –  

Bernāti –  
Nīca 

 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  
 Bernātu dabas parks. Skulpturālie objekti, Latvijas galējais rietumu punkts 

un vieta, kur prezidents J. Čakste vēlējies izveidot Latvijas kūrortu.  

 Pārgājiens no Bernātiem uz Pūsēnkalnu gar jūru pa Jūrtaku (6 km).  

Latvijas augstākā kāpa – Pūsēnu kalns. Iespēja iegādāties vietējo zvejnieku 

kūpinātās zivis 

 Ieskats Nīcas bagātajās tradīcijās. Senlietu krātuvē apskatāmas vairāk 

nekā gadsimtu vecas slavenā Nīcas tautastērpa detaļas un citas kultūras 

mantojuma sastāvdaļas: Nīcā austas segas, dvieļi, galdauti, dažādi izšuvumi, 

kā arī adījumi – cimdi un zeķes.  

 Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un vienas no lielākajām vējdzirnavām 

Latvijā – Prenclava dzirnavas Otaņķos. Dosimies iepazīt holandiešu tipa 

dzirnavas un to mehānismus, kas saglabājušies agrākajā izskatā.  

 Bārtas upe sākas Žemaitijas augstienē Lietuvā un tek pa Bārtavas līdzenumu 

uz Piejūras zemieni. Izbrauciens ar Bartineru (piknika laivu) pa Bārtas upi, 

klausoties atraktīvo kapteiņu upes stāstos. Garšas kārpiņas lutināsim 

ar pankūkām, kas ceptas turpat uz vietas – laivā (iekļauts cenā!). 

 Vakarēšana kopā ar mākslinieci, hennas meistari un dzīves smalkumu 

zinātāju Lauru Ditki. Būs iespēja iegādāties mandalu gleznas, kristālu rotas 

un ļauties Lauras brīnumainā hennas zīmēšanas talanta izpausmei.  

Izsmalcināts 
viesnu nams 

“Chill inn” 

Nīcas 
novadā 

  

svētdiena, 

11.09. 

 
Nīca – Rucava - 

Pape - Dunika – 

Rīga 

 Papes dabas parks, savvaļas zirgi un govis. Pie Papes ezera 1999. gadā 

Pasaules dabas fonds ieveda 18 savvaļas zirgus. 2004. gadā tiem pievienojās 

tauru govis. Dosimies pastaigā vietējā gida pavadībā noskaidrot, kā 

dzīvniekiem klājas savvaļā.  

 Rucavas kultūras taku līkloči ar Kurzemes ēdienu degustāciju tradīciju 

namā Zvanītāji. Rucavas tautastērpi, cimdi, zeķes un citi meistaru 

darinājumi. Varēsim nobaudīt kādu no tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem. 

 Lejas svētavots. Avota ūdenim tiek piedēvētas dziednieciskas īpašības, 

turklāt tas ir kāpjošais avots – tas no zemes iztek vertikāli, un ūdens plūsmas 

ietekmē smiltis mutuļo un vārās. Leģenda vēsta, ka avots radies no seno kuršu 

virsaišu asarām, bet tautas tradīciju kopēji uzskata, ka šī ir viena no dabas 

svētvietām, kur notikuši senie rituāli.  

 Pārgājiens pa Dunikas purva pastaigu taku (5 km). Purvā redzamas mazas, 

červeļainas priedītes, kas ir vairākus simtus gadu vecas. 
 ierašanās Rīgā pēc 21.00 

Izvēlēties ērtus, pārgājieniem piemērotus apavus! 

 

 



 

Naktsmītņu raksturojums 

Viesu nams Chill Inn: komfortablas 2-3-4 vietīgas istabas ar 

dušu un WC. Gar numuru stikloto sienu izvietota āra terase ar 

nojumi. Viesu nams atrodas 500 m no jūras krasta. 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 10.08.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 28.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

   Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās summas iemaksai,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 10.08.  

jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 28.09.,  

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  99 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR  25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru – EUR 26  

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 pusdienas un degustācijas 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā  

paredzētajos apskates objektos 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

 
 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai 

 ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu  
un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē,  

kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

 

  

 

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 

 
 


