
  

 

 

 
 

 

   2022 

RUDENS GARŠAS KURZEMĒ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 

 

  17.09. 1 diena EUR 40 

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

17.09. 

 

Rīga – Tume – 

Sabile – Pūre – 

Talsi –  

Vandzene –  

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 smiltsērkšķu audzētavas Satori Alfa apmeklējums – viss par un ap smiltsērkšķiem. 

Sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem uzņēmumā radīta īpaša smiltsērkšķu nektāra recepte. 

Ražotne, produktu degustācija un cienāšanās arī ar ļoti garšīgu smiltsērkšķu kokteili.  

 Bioloģisko vīnu degustācija saimniecībā Kaspari. Vīni tapuši lielākoties no pašu 

saimniecībā audzētām ogām. Garšu dažādībai kopā ar vīnu degustēsim vietējo mājražotāju 

augļu konfektes un kazas sierus 

 Sabiles sidra namā nobaudīsim no pašu dārzā ievāktiem āboliem gatavotus sidrus 

 rudens aveņu garšu buķete – ogas ir sulīgas un vitamīniem bagātas. Viesošanās pie aveņu 

audzētājiem 

 neilga Talsu ievērojamāko vietu apskate  

 lielogu dzērveņu audzētāji zemnieku saimniecībā Piesaules  – ekskursija pa saimniecību 

un sārto ogu baudīšana (būs iespējama arī produkcijas iegāde) 

 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    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 07.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

  

 atsakoties no ceļojuma līdz  07.09. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 07.09. 

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 

 


