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PEONIJU ZIEDU TRAKUMS 

VIDZEMĒ  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 
 

 

  19.06. 1 diena EUR 37  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

19.06. 

 

Rīga –

Ragana –  

Raiskums – 

Straupe – 

Valmiera – 

Vijciems – 

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Raiskuma labumu darītava, kurā pēc labākajām sentēvu metodēm, ar mīlestību tiek brūvēts alus, 

malkas krāsnī cepta maize un kūpināti gardi vietējie gaļas produkti. Iepazīstinās ar visiem ražošanas 

procesiem un metodēm. Protams, visus labumus būs iespējams nogaršot. 

 Saimniecībā Jaunrūjas nodarbojas ar dekoratīvo ziemciešu, sīko sīpolpuķu, peoniju un ūdensrožu 

audzēšanu. Jaunrūjās saimnieko pazīstamie puķkopji Guna un Jānis Rukšāni, kuriem pievienojusies arī 

dārzniece Līga Popova. Selekcionāra Jāņa Rukšāna lepnums – krokusi. Viņam pieder pasaulē lielākā 

krokusu kolekcija, un par šo kultūru Jānis ir sarakstījis divas grāmatas. Maijā un jūnijā Jaunrūju dārzā 

sāk ziedēt agrās peoniju sugas, bet jūnijā cita pēc citas ver ziedus šķirnes. Te ir ap 250 peoniju šķirņu 

 Uz brīdi piestāsim Straupes lauku labumu tirdziņā, kur iespējams iegādāties tuvākās apkārtnes 

saimniecībās izaudzēto un saražoto. 

 Peoniju kolekcijas dārzs Silezeru peonijas. Uzņēmīgās dārznieces Sandras Mikuļinokas kolekcijā 

pašlaik ir ap 600 šķirnēm. 

 Vijciema pagasta zemnieku saimniecībā Ziediņi iekoptā kolekciju dārza skaistums ir baudāms no 

agra pavasara līdz pat salam. Dārza īpašniece Sniedze Ragže ir diplomēta agronome. Saimniecības 

praktiskā darbība ir saistīta ar ogu un dārzeņu audzēšanu, bet Sniedzes sirdslieta ir daiļdārzs: īpaši 

bagātīgās rožu kolekcijas – ap 2000 krūmrožu, ap 200 peoniju, vairāk nekā 40 flokšu, gandrīz tikpat 

daudz hostu un liliju šķirņu un vēl daudz citu ziemciešu un graudzāļu.  

 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 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 09.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 09.06., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 09.06., 

 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 

 


