
  

 

 

 

 

 

   2023 

LEIGO EZERA 

MŪZIKAS FESTIVĀLS  
Cenā iekļauta festivāla biļete (ar rezervētu sēdvietu)!!! 

 

  12.08.  1 diena EUR 70   
 ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena 

12.08. 

  

  

Rīga – 

Valka –  

Otepe – 

Valka –  

Rīga 

 09.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Otepes apskate, panorāmas skats no Baznīckalna, igauņu senais svētezers -Puhajervs 

 Leigo ezera mūzikas festivāls – neparasts piedzīvojums un muzikāls baudījums! Otepes 

augstienes ieskautajā Leigo ezera vidū uz saliņas ir radīta savdabīga skatuve. Katrs koncerts ir 

performance, meklējot ideālo saskaņu starp skaņu un ainavu, uguni un ūdeni, enerģiju un mieru. 

Baudot mūziku (no Bēthovena līdz Pink Floyd), ļaujiet sapņiem lidot! Plašāka informācija 

festivāla mājas lapā www.leigo.ee 

Programma vēl tiks precizēta!  

Koncerta noslēgumā – grandioza uguņošana, kuru īpaši emocionālu padara muzikālais 

pavadījums un gleznainās apkārtnes ainavas.  

 ierašanās Rīgā pēc 03.00 (svētdienas rītā), brauciena ilgums ~4h 

!!! Pasākums notiek brīvā dabā, tāpēc jāpadomā par atbilstošu apģērbu!!! 

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 63 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 festivāla ieejas biļete – rezervēta sēdvieta 

 ēdināšana    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 40 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 30€ 

 atsakoties no ceļojuma pēc 26.07., 

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 

 

http://www.leigo.ee/

