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ZIEMASSVĒTKU GARŠAS UN 

SMARŽAS ABPUS ROBEŽAI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un veselības apdrošināšana! 
 

  10.12.  1 diena EUR 45 

  ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena 

10.12. 

 

 

Rīga –  

Grenctāle –  

Bistrampolis –  

Suvainiškis  – 

Nereta –  

Rīga 

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Atpūtas komplekss Rožmalas, kur Ziemassvētku gaisotnē būs iespējams cept 

pīrādziņus, doties ekskursijā pa Ribes dzirnavām un baudīt siltu tēju ar pašceptajiem 

pīrādziņiem. 

 Bistrampolis muižas atdzimšanas stāsts. Muižas parks ar koku alejām, tiltiem, Birutes kalnu 

un dārznieka māju izstaro romantiku. 

 Ziemassvētku rotājumu muzejs – vienīgais Baltijas valstīs. Muzeja ideja radās 2010. gadā, 

kad Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstādes laikā pilsētas iedzīvotāji pārsteidza ar savu 

aktivitāti un atveda pāris simtu rotājumu. Divas kundzes uzņēmās iniciatīvu, un dažu gadu 

laikā dienasgaismu ieraudzīja Ziemassvētku eglīšu muzejs. Šobrīd kolekcija vairāk nekā 3000 

eksponātu. Skatāmi gan seni, gan ne tik seni Ziemassvētku eglīšu rotājumi un atribūtika. 

Iespēja pašam izveidot Ziemassvētku rotājumu.  

 Ciemošanās pie vīndara Raimonda Nageles ģimenes Roksalā, kur baudīsim karstvīnu, kā arī 

vēl citus vīnus un klausīsimies stāstus par saimniekošanu un vīnogu audzēšanu, vīna darīšanu 

Ziemeļlietuvā. Deviņiem no tiem ir Lietuvas nacionālā mantojuma sertifikāti, un tie ir Lietuvas 

vīna čempionātu uzvarētāji. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

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

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta un gida pakalpojumi ceļojuma laikā 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates 

objektos, degustācijas un veselības apdrošināšana 

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 30.11. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 30.11.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 30.11.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

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

LR nepilsoņu pase, kas 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 

 


