
  

 

 

 

 

 

   2023  

SMALKA KAFIJA SMALKOS 

DĀRZOS! 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

un degustācijas !!! 
  

  12.08. 1 diena EUR 44  

 ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

12.08. 

 

Rīga – 

Ādaži – 
Sēja – 

Tūja – 
Limbaži – 

Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Rīta kafijas pauze Brantu ģimenes kafijas grauzdētavā Ādažu novadā. Viesmīlīgie saimnieki piedāvā 

svaigi grauzdētu kvalitatīvu un ētiski audzētu specialty kategorijas kafiju. Ģimenei ir svarīgi ētikas 

principi, izvēloties kafijas pupiņas, tāpēc papildus kafijas kvalitātei svarīgs to stāsts - kur un kas tās ir 

audzējis. Sarunas par un ap kafijas pupiņām omulīgā vidē, kur gaisā virmo patīkamais aromāts.. 

 Augustes iedvesmas dārzs. Sējas novadā top brīnišķīga vieta – Augustes iedvesmas dārzs,  

kas vienlaikus būs kā vieta, kur pavadīt brīvo laiku, vieta ģimenes kopābūšanai un radošām izpausmēm,  

vieta svētkiem, vieta ziedu un dabas baudītājiem, vieta, kur vienkārši atpūsties, iedvesmoties un ļauties  

dabas skaistuma enerģijas uzlādei. 

 Daiļdārzs Tūjas kaskāde – dabas un augu mīļotāju paradīze ir O. Kiršteina ilgus gadus iekoptais un 

lolotais daiļdārzs, kas pārsteidz ar savu krāšņumu, izkopto dabisko gravu un burvīgo skatu uz Vidzemes 

akmeņaino jūrmalu. Dārzs priecē ar krāšņu skujeņu kolekciju, pārdomātām puķu dobēm. Dārzs ir kā 

brīnišķīgs mākslas darbs, tas 4 reizes veiksmīgi piedalījies sakoptāko un skaistāko dārzu konkursos. 

 Dīriķu saimniecība, kurā atrodami daudzveidīgi skujeņi, hortenzijas, lilijas un citi augi. Plaša peoniju 

(~300 šķirnes) un hostu kolekcija (~100 šķirnes).  

 Veselības augu brīvdabas ekspozīcija Lādes Avotiņos. Vairāk nekā 300 veidu veselības augu dažādība 

ekoloģiski tīrā vidē, augu izmantošana pārtikā un fitoterapijā, fitoprodukti veselībai un fitosuvenīri 

dāvināšanas priekam. 

 ierašanās Rīgā pēc20.00 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 40 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un degustācijas  

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 02.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 02.08., jūs zaudējat 10€ 

 atsakoties no ceļojuma pēc 02.08. 

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 

 


