
  

 

 

 

 

 

   2022 

ZEMGALES MUIŽU  

LEĢENDAS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un pusdienas!!! 

 
  

  01.10. 1 diena EUR 42  

 ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

01.10.  

 

 

 
Rīga - 

Jelgava - 

Vircava - 

Brukna - 

Rīga  

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Bramberģes muižas (17.gs.) atdzimšanas stāsts. Te dažu gadu laikā, pateicoties uzņēmīgajiem 

saimniekiem, tapušas ievērojamas pārmaiņas. Skatāma kungu māja un neparastais vārtu tornis, kas 

pārbūvēts par klēti. Bramberģes muiža savulaik piederēja Kurzemes hercoga Jēkaba sievai Luīzei 

Šarlotei. Bramberģes muižas komplekss tiek uzskatīts par unikālu manierisma estētikas paraugu.  

 Blankenfeldes muiža (18.gs.) - vieta, kur baudīt rāmu lauku mieru un dabas šarmu, apskatot muižas 

kompleksa ēkas - vārtu māju un kungu māju un plašo muižas parku ar dīķiem. 

 Z/s Trubenieki – lielākie šitake sēņu audzētāji Latvijā, piedāvā interesentiem apskatīt saimniecību, 

smelties sēņu audzēšanas noslēpumus, degustēt svaigas šitake sēnes un baudīt lielisku sēņu zupu  

 Lielvircavas muižas vecā kungu māja (1808. g), ko būvējis barons Dionisijs fon Klopmans. Ilgus gadus 

bijusi Hānu dzimtas īpašums. 19.gs vidū kungu māja tikusi pārbūvēta ar klasicisma stila iezīmēm. Kungu 

mājā izveidota izstāžu zāle un ekspozīciju telpas, tajās var iepazīties ar muižas un 19. gs modes vēsturi 

 Vircavas muižas apbūve veidojusies no 17. līdz 19. gs. Muiža bijusi Kurzemes hercoga Pētera Bīrona 

iemīļota uzturēšanās vieta. Ievērības cienīgs ir muižas parks – 15 ha liels baroka stila dārzs ar savdabīgu 

dārza parteru. Vispilnīgāk no kompleksa ēkām saglabājies Kavalieru nams, kur pašlaik darbojas skola.  

 Bruknas muižas kompleksā ietilpst 19. gs. vidū celtā kungu māja, divas klētis un kūts. Pils pakāpeniski 

atgūst savu veidolu, bet zudušais interjers iegūst jaunus risinājumus. Parka stādījumus pēc renesanses 

dārzu parauga veido dārzeņu un ziedu dobes. Tā ir iecienīta mākslinieku pulcēšanās vieta  

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 38 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un pusdienas (sēņu zupa) 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

20€ avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 21.09.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 21.09., jūs zaudējat 10€ 

 atsakoties no ceļojuma pēc 21.09., 

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,  
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


