
  

 

 

 

 

 

   2022 

VIDZEME GARDĒŽIEM 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 
 

 

  21.08. 1 diena EUR 47  

 ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdien, 

21.08. 

 

Rīga – 

Trikāta – 

Rencēni  – 

Liepa - Cēsis 

–  Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Gardēžu sukādes Granberry. Viesosimies skaistā lauku sētā, kur izveidota gardo 

Granberry sukāžu ražotne, dosimies garšīgā saimnieces vadītā ekskursijā, redzēsim 

laukus, kur tiek audzēti augļi un ogas, ielūkosimies ražošanas procesā un degustēsim 

veselīgās un vitamīniem bagātās sukādes, sīrupus un sulas. 

 Adzelviešu saimnieki piedāvās degustēt kaņepju aizdaru kaņepju dziesmu pavadībā, 

malt miežus iesala miestiņam, kā arī izmēģināt citus senos amatus. Saimniecības laukos 

lielā platībā audzē kaņepes, no kuru sēklām ražo kaņepju sviestu. Saimniecības klētī 

eksponēti senie kaņepju apstrādes instrumenti.  

 Maizes mājas lauku sētas saimnieki piedāvā izbaudīt rudzu maizes, saldskābmaizes, 

miežu karašas cepšanas rituālus un pīrāgu ballītes, kā arī izzināt latviešu tradīcijās un 

gadskārtu griežos izauklēto grauda ceļu līdz maizei.  

 Veselības laboratorijā top uzlējumi un brendiji no Latvijas dārzos, mežos un pļavās 

vāktām zālītēm, ogām un augļiem. Ekskursija ražotnē, kā arī izbaudīsim Veselības 

laboratorijas garšu daudzveidību. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 42 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un produktu degustācijas  

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 12.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 11.08. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 11.08. 

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 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 



skype: impro.info  

www.impro.lv  
www.twitter.com/impro_celo 

 


