
  

 

 

 

 

 

   2022 

SUVALKIJAS GARDĒŽU TŪRE 
 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas 

vakariņas un veselības apdrošināšana! 

 

   20.08. – 21.08. 2 dienas EUR 120  

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

20.08. 

 

 

 

Rīga – Eleja – 

Panemune –

Šakiai – 

Vilkavišķi 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Medus ieleja – ciemošanās saimniecībā, kurā rūpējas par vairāk nekā  

130 bišu saimēm. Bites ievāc gardu, jo gardu medu ekoloģiskā vidē – no 

Nemunas ielejas pļavām un apkārtējiem mežiem. Medus degustācija 

 restaurētā Gelgaudišķu muiža, kur sagaidīs muižas kundze un atraktīvā 

veidā iepazīstinās ar muižas vēsturi, unikālo pils apdari un dzīvi muižā. 

 Suvalkijas etnogrāfiskā sēta, kas joprojām pieder tās cēlējiem. 

 pusdienas ar vietējo ēdienu baudīšanu 

 Sudargu pilskalnu komplekss – ļoti ainaviska vieta, kur Nemunas upes 

krastā vienkopus aplūkojami 5 pilskalni un no kurienes skaidrā laikā varot 

saskatīt 30 km attālos Tauraģes baznīcas torņus 

 Suvalkijas nacionālo ēdienu baudīšana Šakiai mazpilsētā, kur saimniece 

pasniegs uzkodas: pēc tradicionālām metodēm mājās pagatavotu speķi un, 

protams, uz plīts gatavotu kāpostgalvu, kas ir katras mājsaimnieces lepnums. 

Kamēr gatavosies gardā maltīte, uzzināsim par vietējām tradīcijām, folkloru, 

tautastērpiem un valodas īpatnībām.  

viesnīca 

Vilkavišķos 

svētdiena, 

21.08. 

 

 

 

Vilkavišķi –

Kudirkos – 

Plokščiai – 

Eleja – Rīga   

 

 iespaidīgais Prano Sederevičiaus skulptūru dārzs, kur naivisma stilā no 

cementa masas izlietas milzīgas skulptūras Vitautam Dižajam, ASV 

eksprezidentam Kenedijam, Darius un Girenius un daudziem citiem 

slaveniem lietuviešiem. Te skatāms pat milzu Pegass. 

 Zipliai muižā, kurai pieder viens no lielākajiem parkiem Lietuvā, šodienu 

piedzīvojušas 11 ēkas. Te notiek ikgadēji profesionālās mūzikas un  

mākslas simpoziji.  

 viesosimies saimniecībā, kur gatavo smeķīgu sieru.  

 ciemosimies kādā ciematā, kur ir kāda pavisam neparasta iela- upe. Tās 

iedzīvotāji savās mājas var nokļūt, tikai braucot ar auto pa seklu upes gultni. 

Iela likumsakarīgi tiek saukta upes vārdā – Vaiguva. 

 Kiduliai– noskaidrosim, kas šo vietu saista Napoleonu un  

Prūsijas karali Vilhelmu III.  

 Ļausimies Prāta vētras dziesmas vārdiem un nogaršosim tēva pieneņu vīnu 

pie vietējā vīndara un pusdienosim vietējā krodziņā 

 atgriešanās Rīgā pēc 21.00 

 

Naktsmītnes 

*** viesnīca Vilkavišķos: 2-3-4 vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis.  



 

 Pieteikšanās ceļojumam  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 15 avansa iemaksas 

 vēl EUR 60 jāiemaksā līdz 20.07.   

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 10.08.  

 ja pieteiksieties pēc 10.08.,jūsu vieta tiks rezervēta  

pēc pilnas ceļazīmes cenas samaksas 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma   

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai,  
jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 20.07. jūs zaudējat EUR 40 

 atsakoties no ceļojuma pēc 10.08. jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesu namā – EUR 26  

  ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav 

sasnieguši 17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto personu – 

EUR 108 

  Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes viesu namā un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā 

paredzētajos apskates objektos un degustācijas  

 veselības apdrošināšana   

 pusdienas un vakariņas 

   Ceļojuma cenā neietilpst 

 personīgie izdevumi 

   Papildizmaksas 

 Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas kā Latvijā, 

( ~ EUR 15 – 20 uz abām dienām.) 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai  

Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un   

ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

 

 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai 

ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu 

un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas 

nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja! 
 

  

 

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 

 


