
  

 

 

 
 

 

   2022 

RUDENS BUĶETE KULDĪGĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 

 

  24.09. 1 diena EUR 40 

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

24.09. 

 

Rīga –  

Kuldīga –  

Aizpute – 

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Konditoreja Ineses tortes. Vienīgā toršu ceptuve Latvijas laukos – meža ielokā 5 km 

attālumā no Kuldīgas, kura savu darbību sākusi 1993. gadā, un tās saimniece ir konditore – 

meistare Inese Mauriņa. Te tiek ceptas vairāk nekā 10 veidu tortes un gatavoti deserti. Tās 

ir tik garšīgas, ka kūst uz mēles! 

 Kuldīgas apskate: senais ķieģeļu tilts pār Ventu, kur filmēti skati kinofilmai Emīla 

nedarbi u. c. Viens no platākajiem ūdenskritumiem Eiropā – Ventas rumba rudens rotā. 

Alekšupītes ēku kvartāls, kas ir unikāls, reti saglabājies un vienīgais tāda veida 17.–18. 

gs. mazpilsētas ēku apbūves ansamblis ap upīti, kura dēļ Kuldīga nereti tiek saukta par 

Latvijas Venēciju. 4,5 m augstais Alekšupītes ūdenskritums. 

 Ciemošanās Garīkās. Pirmā saimniecība, kas Latvijā uzsāka šitake sēņu audzēšanu. 

Izzinoša ekskursija, audzēšanas noslēpumi un mielošanās ar imperatora sēņu zupu.  

 Viesošanās Aizputes vīna darītavā, nobaudot izsmalcinātu Aizputē darinātu vīnu, kas 

gatavots no vietējām, vitamīnu bagātām ogām un augļiem. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

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 programmā paredzētajos  

apskates objektos, produktu degustācijas saimniecībās 

 pusdienas ar sēņu zupu 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 14.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

  

 atsakoties no ceļojuma līdz  14.09. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 14.09. 

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 

 


