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PIEPILDI ZIEMASSVĒTKU 

DĀVANU MAISU TALSU PUSĒ! 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas un pusdienas!!! 

 

  03.12. 1 diena EUR 40  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

03.12. 

 

Rīga – 

Talsi – 

Laidze -  

Sabile –  

Rīga  

Tuvojoties Ziemassvētkiem, ir laiks padomāt par dāvanu sarūpēšanu sev un saviem tuvajiem. Šajā ceļojumā 

būs iespēja ne tikai redzēt, kā saimnieko Talsu pusē, nobaudīt vietējos labumus, bet arī iegādāties gardas un 

orģinālas Ziemassvētku dāvanas.  

 8.00 izbraukšana no Rīgas autoostas  

 Talsu Radošās sētas piedāvājums: Audēju darbnīca Talse – tradicionālie, dažādu novadu tautiskie brunči, 

blūzes, jostas, villaines, galvassegas, seģenes un lina galdauti, arī mūsdienīgi un spilgti lupatu deķi, segas un 

lakati. Darbnīca Palete – batikoti lina apģērbi un pirtslietas, dažādi adījumi un tamborējumi. Ādas apstrādes 

darbnīca StoneHill – kvalitatīvas, ar rokām darinātas dabiskās ādas dažnedažādas lietas: rokassprādzes, auskari, 

jostas, somas un dabisko akmeņu aksesuāri. 

 Keramikas darbnīca Ciparnīca Tals’ keramik’ – podi, bļodas, krūzes un šķīvji.  

 Bišu produkti – medus un putotais medus, bišu maize, ziedputekšņi un vaska sveces – lauku sētā Bandenieki.  

 Kazu produktu uzvaras gājiens z/s Bērzi – kazu piena sūkalu marmelādes, dažādi sieri, pastētes, ziepes, 

krēmi... un pusdienas  

 Sviesta naži, karotes, virtuves dēlīši, latviskās spēka zīmes, atslēgu piekariņi, rotas lietas – Mārtiņa koka 

fabrikā 

 saimniecība Cukuriņi - Valdzeru ģimenes apsaimniekotie plašie smiltsērkšķu lauki, kur no iegūtajām ogām 

top garda sula un dažādas eļļas.  

 Sabiles sidrs – sidra darināšanas vēsture un tradīcijas, ražošanas procesa iepazīšana un dažādu sidru 

degustācija – ābolu pussausais, pussaldais, dzirkstošais, sidrella...  

 atgriešanās Rīgā  pēc 20.00  

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 36 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos, degustācijas un pusdienas 

 personīgie izdevumi 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 20€ iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 23.11.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 23.11., jūs zaudējat 10€ 

 atsakoties no ceļojuma pēc 23.11.,  

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 

 


