
  

 

 

 

 

 

  2022 

ZIEDU FESTIVĀLS,  

ŠOKOLĀDE UN ŠAUĻI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un veselības apdrošināšana! 
  

  05.08.  1 diena EUR 45 

  ceļa posms apskates vietas un objekti 

piektdiena 

05.08. 

 

 

Rīga –  
Jelgava –  

Šauļi –  
Pakroja  –  

Eleja –  

Rīga 

 08.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Karstās šokolādes baudīšana hercogu rezidencē Jelgavā un stāsti par Baltijā lielākās baroka 

pils būvniecības noslēpumiem, hercogu dzīves priekšrocībām un trūkumiem. 

 Šauļu apskate: pilsētas senā daļa ar krāšņajām strūklakām Saules diski, Trīs putni, Pelikāns u. 

c. Saules pulksteņa laukums ar apzeltīto, bronzā izrotāto gandrīz četrus metrus augsto 

skulptūru Šaulys. Gājēju bulvāris – trešais vecākais Eiropā, kur kopš seniem laikiem 

iekārtojušās dažādas iestādes un veikali. 

 Pakrojas muižā uzplauks vasaras ziedu festivāls. Festivāla ietvaros muižas teritorijā būs 

apskatāmas iespaidīgas, 2– 6 m augstas ziedu skulptūras, no ziedu stādiem veidoti ornamenti, 

karaliskas ziedu kompozīcijas – kopskaitā vairāk nekā pusmiljons daudzkrāsainu vasaras ziedu, 

kas krāšņi ziedēs visas vasaras garumā. Būs iespēja baudīt gardus ēdienus, darboties parfīma 

darbnīcā un atklāt mīlas ekstrakta tapšanas noslēpumus, posties senos tērpos, izpētīt bišu dravu, 

vilnas velšanas un šūšanas darbnīcu, senās tehnikas muzeju un griezties maģiskos karuseļos.  

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 26.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz  26.07,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 26.07,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja - gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos,  

degustācijas un veselības apdrošināšana 

 pusdienas    

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 35 

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. 
 

  

 

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 

 


