
  

 

 

 
 

 

   2022 

ZIEMASSVĒTKU PASAKA 

PIEBALGĀ 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas !!! 

 

  10.12. 1 diena EUR 39  
 

  bērniem EUR 29 
 diena ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

10.12.  

 

 

Rīga –  

Bērzkrogs – 

Vecpiebalga – 

Jaunpiebalga – 

Rīga 

 8.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 viesošanās Piebalgas Porcelāna Fabrikā. Būs iespēja piedalīties porcelāna suvenīru tapšanas 

procesā, klausoties stāstu par porcelāna vēsturi un Piebalgas Porcelāna Fabrikas gaitām. 

 neilga ekskursija ar autobusu pa Vecpiebalgu un Jaunpiebalgu, apskatot ievērojamākas vietas 

 ciemošanās etnogrāfiskā Vidzemes lauku sētā Lielkrūzes, kas pārtop īstā  Rūķu ciemā. Te 

reizēm pūš ass vējš un, ja ir sniegs, notiek šļūkšana, pikošanās un slidināšanās! 

Rūķu ciemā ir daudz: Kumsindris, Nāniks, Tīna, Mirta, Egle, Gamza, Anders ar savu Rūteli.. 

Pēdējoreiz bija 19! Šogad cienastam  Vašuks  un Gunte vārīs zirņus, mīcīs maizei mīklu, vārīs 

zupu, ja paši rūķi to nenoēdīs!  Zilze ar Dūģi vārīs uz uguns tēju ar medu.  Balbīne grauzdēs 

mandeles. Rūķi jau savārījuši avieksteņu un upeņu zapti. Būs vēl dažādi gardumi, konpešu 

salūts, spēles, stāsti, vizināšanās ar zirgu, lielās egles rotāšana un radošās darbnīcas.  

Rūķi Jūs gaida! Būs jautri un skaisti!  

Pasākuma ilgums 2.5 h. Apģērbam jābūt piemērotam laika pavadīšanai brīvā dabā (ērti apavi 

cimdi, cepures, šalles). Programma tiks precizēta… 

 ierašanās Rīgā pēc 19.00 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 29 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos apskates objektos un 

radošās darbnīcas 

 cienasts Lielkrūzēs – Rūķu ciemā 

 personīgie izdevumi    

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 
 

  

 

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 

 


