
  

 

 

 

 

 

   2023 

BRĪVĪBAS CĪŅAS GODINOT KOPĀ 

AR ROBERTU ĶIPURU 

 Cenā iekļauta maksa apskates objektos un pusdienas! 

 

  17.06. 1 diena EUR 38  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

17.06.  

 

Rīga – 

Inčukalns – 
Cēsis – Liepa – 

Rauna  –  
Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Inčukalns – pirmās kaujas par Latvijas valsti. Ieriķu stacijas stendi un informācijas stāsts par 

brīvības cīņām.  

 Cēsu muzejs un brīvības cīņu fakti un apkārtnes pieminekļi. Cēsu kaujas bija vienas no 

izšķirošajām kaujām Latvijas brīvības cīņās. Kaujas notika 1919. gada jūnijā starp Igaunijas 

armijas vienībām un Ziemeļlatvijas brigādes 2. Cēsu kājnieku pulku no vienas puses un Niedras 

valdībai pakļautā Baltijas landesvēra un Dzelzsdivīzijas daļām no otras puses. 

  Liepa – Brīvības cīņu piemineklis, kas darināts no šūnakmens.  

 Maizes muzejs–sēta – lauku sētas saimnieki piedāvā izbaudīt rudzu maizes, saldskābmaizes, 

miežu karašas cepšanas rituālus un pīrāgu ballītes, kā arī izzināt latviešu tradīcijās un gadskārtu 

griežos izauklēto grauda ceļu līdz maizei. Senatnīga klētiņa un sakopta lauku sēta.  

 Cienasts ar brīvības garšu – pusdienās uz ugunskura vārīta zupa. Piemineklis Latvijas 

atbrīvošanas cīņās kritušo karavīru piemiņai Liepā, kas darināts no vietējā šūnakmens.  

 Raunas Brīvības cīņu piemineklis, kura autors ir Kārlis Zemdega. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 34 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos  

apskates objektos un pusdienas  

 personīgie izdevumi 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

20€ avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 07.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 07.06., jūs zaudējat 10 € 

 atsakoties no ceļojuma pēc 07.06. 

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 

 


