
  

 

 

 
 

 

   2022 

PILSĒTU UN VIETU STĀSTI - 

VALMIERA 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un pusdienas!!! 

 

  19.06. 1 diena EUR 35  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

19.06. 

 

Rīga – 

Valmiera 

– Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Ekskursijā pa pilsētas centru vedīs ilggadējais Valmieras mērs (2003.-2014.) Inesis Boķis. 

Ekskursijas laikā uzzināsim, ko Valmiera paveikusi pēdējo 20 gadu laikā, ar ko pilsēta lepojas un 

kādu Valmieru redzēs nākamās paaudzes. 

 Valmieras Drāmas teātris ik gadu gūst panākumus Spēlmaņu nakts konkursā. Kas ir šī teātra 

panākumu atslēga, kāpēc vidzemnieki ik nedēļas ierodas uz izrādēm, mums pastāstīs ilggadējais 

teātra aktieris Arnolds Osis.  

 Pusdienās baudīsim Valmieras labumus no vietējiem ražotājiem, Valmieras populārās kafejnīcas 

Bastions saimniecei iepazīstot ar Valmieras salātu stāstu.  

 Stāsts par Jāni Daliņu, skatot viņa vārdā nosaukto stadionu un Gaujas Stāvos krastus aiz tā 

 Kā sportiskai pilsētai pienākas, Valmiera lepojas ar spēcīgām komandām populārākajās sporta 

spēlēs, atlētiem, kas izcīnījuši medaļas dažāda kalibra sacensībās, tomēr tālu ārpus Latvijas robežām 

joprojām leģendāri ir Valmieras BMX braucēju panākumi. Tiksimies ar šī sporta veida aizsācēju 

pilsētā, izzinot, kā no bērnu entuziastu grupas izauga olimpieši ar Māri Štrombergu priekšgalā!   

 Vietējo labumu tirdziņš Valmiermuižā 

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 

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

izmaiņas, un tās var tikt aizstātas ar citām personībām! 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu – EUR 32 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos, 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 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 

 


