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PILSĒTU UN VIETU STĀSTI – 

KUIVIŽI UN SALACGRĪVA 
KOPĀ AR DZINTRI KOLĀTU 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos un pusdienas!!! 

 

  23.07. 1 diena EUR 44  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

23.07. 

 

Rīga – 

Kuiviži – 

Salacgrīva  – 

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Dosimies aizraujošā pastaigā pa Kuivižiem kopā ar kolorīto, erudīto un īsteno novada 

patriotu, kuivižnieku Dzintri Kolātu. Klausīsimies stāstus nopietnus un nenopietnus par 

vēsturi un šodienu. Ieskatīsimies un ieklausīsimies dabā 

  Mini Kuiviž Zoo –ne  tikai iespēja iepazīties ar dzīvnieciņiem, bet arī apčubināt un pabarot tos. 

 Tikšanās ar zvejniekiem un jūrā braukšana ar zvejnieku laivu. Viesosimies Kuivižos pie īstena 

jūras vilka – zvejnieka Skuj’ Andža (Andra Skujas). Viņa zvejnieku klubā valda īpaša 

noskaņa – tīkli, laivas un savs radošais bardaciņš. Skuj` Andžs ir riktīgs jūrnieks, talantīgs 

gleznotājs, kas gleznās atspoguļo jūru, un izcils sarunu biedrs, jo stāstu, joku un pozitīvo 

emociju ir daudz. Baudīsim zivju zupu, ko Andžs gatavo jau gadiem, – tās garšas nianses ir tā 

pieslīpētas, ka gribēsies vēl un vēl. Iebaudīsim  kādu kreptīgāku mēriņu. Kad jūra būs kā 

sudrabots lauks, dosimies izbraukumā ar zvejas laivu un dziedāsim vai vienkārši klausīsimies 

dziesmas par jūru.  

 Salacgrīvā meklēsim lielāko Latvijas karti, kas veidota no māla, klausīsimies stāstus par ostu, 

par zveju  un dzīvi pie jūras 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

Sakarā ar personību profesionālās darbības veikšanu un darba specifiku, programmā var 

ieviesties izmaiņas, un tās var tikt aizstātas ar citām personībām! 
 

Atlaides bērniem 
 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu – EUR 39 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un pusdienas 

 vietējo gidu –stāstnieku pakalpojumi 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 13.07.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 07.07. jūs zaudējat 10€ 

 atsakoties no ceļojuma pēc 07.07. 

   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,  
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


