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VĪNS, SIERS UN ROKOKO 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

un degustācijas  !!! 

 

  13.08. 1 diena EUR 46  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

13.08. 

 

Rīga – Code – 

Bauska – 

Uzvara  – Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Ciemošanās z/s Celmi, kas gatavo gardus sierus. Celmu siers ir kļuvis populārs brokastu un 

viesību galdā, iekļauts  kafejnīcu un restorānu ēdienkartē, nopērkams tirdziņos un ekoproduktu 

stendos lielveikalos, tiek eksportēts. Ieskats siera ražotnē un ražošanā un produkcijas 

degustācija kopā ar saimnieces atraktīvu stāstījumu. 

 Igo mūzikas un mākslas centrs Ceplis izveidots vēsturiskā kaļķu dedzinātavas ēka. Unikālo 

industriālo ēku ar masīvo skursteni centrā var apskatīt divos stāvos, kā arī aplūkot skursteni no 

iekšpuses. Te apskatāmi vēsturiskie ķieģeļi un dažādi mākslinieku darbi. 

 Viesosimies Visnoļu saimniecībā, kur saimnieko Miķelsonu ģimene. Vīnogu selekcija un vīna 

darināšana Ģirtam ir sirdslieta. Ražas laikā var ne tikai apskatīt, bet arī nogaršot dažādo vīnogu 

šķirņu sulīgās ogas, kas, gozējoties saulē, uzlādētas ar cukuriņu. Klausoties stāstos par 

saimniekošanu un vīnogu audzēšanu, baudīsim namatēva lieliskos vīnus. 

 Atpūtas komplekss Miķelis. Zemgales zemnieku sēta, kur apskatāma dzīvojamā māja, rija, 

divas klētis, kūts un smēde, kas sevī slēpj īsta latvieša dzīvesziņu, vērtības, grūtības un laimi, ļaus 

nokļūt 19./20. gadsimta mijā, par ko lasīt var vien grāmatās. Seno spēkratu muzejā apskatāma 

Baltijā plašākā traktoru kolekcija un liela vieglo, kravas un speciālo automobiļu kolekcija. 

 Mazā muiža – vēsturisko rekonstrukciju studijā Rokoko ir apvienojušies vēstures entuziasti, 

kuri ir iemīlējuši galantā rokoko laikmeta šarmu un sajūsminās arī par citiem vēsturiskajiem 

stiliem. Viņu aizraušanās ir modes vēstures izzināšana, tērpu un to detaļu darināšana un tērpu 

demonstrēšana teatralizētu ekskursiju un priekšnesumu ietvaros. Unikālo ekspozīciju papildinās, 

atraktīvs stāsts par modes vēstures un sadzīviskām niansēm, labo manieru meistarklase. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu – EUR 41 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos, produktu degustācijas  

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 03.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 03.08. jūs zaudējat 10€ 

 atsakoties no ceļojuma pēc 03.08. 

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 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


