
  

 

 

 

 

 

   2022  

PA ZIEDU CEĻU SĒLIJĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 

 

  03.07. 1 diena EUR 37  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti                                      

svētdiena, 

03.07. 

 

Rīga – Daugmale 

– Jaunjelgava – 

Daudzeva – 

Koknese – Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Daugmales lilijas – selekcionārs Guntis Grants izrādīs savu saimniecību un 

iepazīstinās ar liliju lielo daudzveidību un paša izveidotajām šķirnēm 

 Jāņa Dukaļska sīpolpuķu dārzā jau vairāk nekā 30 gadus aug tulpes, narcises, 

hiacintes, krokusi, muskares, tīkliņīrisi, gladiolas u. c. Savu vietu dārzā atrod arī 

bārdainie īrisi, dālijas, flokši, eremūri, peonijas, maijpuķītes, astilbes, mārtiņrozes un 

daudz citu ziedu.  

 Neliela ekskursija pa Jaunjelgavu, pastaiga pa Daugavas promenādi.   

 Plašais dienliliju dārzs pie Staburaga klints piemiņas zīmes Dieva auss. Tepat arī 

kuplo Vienības birzs un prezidentu stādīties ozoliņi.  

 Daiļdārzs Gundegas, kur māju saimniece savā īpašumā ir izveidojusi skaistu un 

ainavisku daiļdārzu, kurš izplānots vairākās, savstarpēji telpiski nošķirtās daļās, kurās 

aug krāšņumaugi, skujeņi, ogulāji un augļkoki. Savukārt, siltumnīcās aug un gatavojas 

arbūzi, tomāti, paprikas un citi dārzeņi.  

 garšaugu dārza apskate, zāļu tēju baudīšana un ekokosmētika z/s Janavās 

Saimniecība var lepoties ar bioloģisko produktu ražotni - agrākā saimniecības ēka ir 

izveidota par bioloģisko tēju fasētavu un bioloģiskās kosmētikas ražotni. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 33 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos  

apskates objektos un degustācijas  

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 22.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma pēc 22.06. 

  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 

 


