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LAVANDU LAUKI UN ZIEDU 

KUPENAS ZIEMEĻLIETUVĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un veselības apdrošināšana! 
  

  04.08.  1 diena EUR 52 

  ceļa posms apskates vietas un objekti 

piektdiena, 

04.08. 

 

 

Rīga –  

Skaistkalne – 
Birži  –  

Panevēža –  

Grenctāle  –  

Rīga 

• 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

• Brokastu pauze Kirkilai, kur ne tikai skatu tornis ar ezeriņiem, karsta kritenes, bet arī silta zāļu 

tēja un pēc senām receptēm gatavotas pilngraudu pankūkas.  

• Lavandu muiža, kur apmeklētājus priecē vairāk nekā 2000 ziedošu lavandas krūmu! Krāšņa 

ekskursija neparasti lillā krāsas augu pasaulē. Saimnieki iepazīstinās Jūs ar lavandas audzēšanas 

metodēm, ar lavandu produkciju. Tāpat piedāvās izbaudīt lavandas tēju. Pastaiga, foto sesija 

lavandas laukā – neaizmirstama atpūta Provansas gaumē!  

• Hortenziju parks. Saimnieks Mariuss Biļķis iekopis dārzu vairāku hektāru platībā, un acis 

priecē vairāk nekā 600 hortenziju stādu. Hortenziju ziedi, kas atgādina trauslus mežģīņu 

mākoņus, pārsteidz ar savu izmēru, formām un priecē ar krāsām līdz pat vēlam rudenim. Krāsu 

gamma hortenziju ziedos un pat lapās mainās pa nedēļām.  

• noslēgumā pacelsim glāzes par puķu reibinošo dienu vīna darītavā. 

• 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 25.07. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

• atsakoties no ceļojuma līdz 25.07,  

jūs zaudējat EUR 10  

• atsakoties no ceļojuma pēc 25.07,  

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 un 

degustācijas 

• veselības apdrošināšana 

• pusdienas    

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 47 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

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

LR nepilsoņu pase, kas 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 

 


