
  

 

 

 

 

 

   2023 

VENTSPILS, KULDĪGA  

UN SPA PĀVILOSTĀ 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācija un  

SPA zonas apmeklējums!!! 

 

 16.03. – 17.03. 2 dienas EUR 115  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

ceturtdiena, 

16.03. 

 

Rīga – 

Kandava –  

Kuldīga –  

– Jūrkalne – 

Pāvilosta  

 

• 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

• Kurzemes ūdenskritumi pavasara palos – Īvandes ūdenskritumu 

kaskāde un Abavas rumba.  

• Kuldīgas apskate: senais ķieģeļu tilts pār Ventu, kur filmēti skati 

no kinofilmas Emīla nedarbi u. c. Viens no platākajiem 

ūdenskritumiem Eiropā – Ventas rumba. Alekšupītes ēku kvartāls, 

kas ir unikāls, reti saglabājies un vienīgais tāda veida 17.–18. gs. 

mazpilsētas ēku apbūves ansamblis ap upīti, kura dēļ Kuldīga nereti 

tiek saukta par Latvijas Venēciju. 4,5 m augstais Alekšupītes 

ūdenskritums.  

• Iespaidīgais Jūrkalnes stāvkrasts.  

• Iekārtošanās Otto spa viesnīcā Pāvilostā un Krokusu dārzs.  

• Vīna stunda (cenā) ar vīniem no Antonio Bonifacio vīna darītavas 

Portugālē. Spa zonas apmeklējums.(cenā) 

****  

SPA viesnīca 

Pāvilosta 

 

piektdiena, 

17.03. 

 

Pāvilosta – 

Ventspils –  

Rīga 

 

• Ventspils apskate: rātslaukums, ostas promenāde.  

• Koncertzāle Latvija – mūzikas, mākslas un izglītības telpa ar unikālu 

saturu, ko raksturo izcila akustika, izmeklēts repertuārs un plašas 

tehniskās iespējas. Lielajā zālē atrodas 2 pasaules līmeņa unikāli 

mūzikas instrumenti – manuālās akustiskās koncertērģeles, kas 

tapušas uzņēmumā Johannes Klais Orgelbau Vācijā, un šobrīd 

pasaulē lielākās vertikālās koncertklavieres, ko radījis latviešu 

izcelsmes klavierbūves meistars Dāvids Kļaviņš.  

• Ekskursija teātra namā Jūras vārti. 

• atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

           

 

 

 

 

 

 

 



 
Naktsmītņu raksturojums 

 **** SPA viesnīca Pāvilostā: 2- vietīgas istabas ar WC un dušu. Vīna 

Stunda, kurā tiek cienāti ar Portugāles vīniem. SPA zonas 

apmeklējums Gardas bufetes brokastis. Tējas un kafijas serviss 

jebkurā laikā! Viesnīca a atrodas 100 m no pludmales. 

Pieteikšanās ceļojumam  

• piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

• jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR  20 avansa iemaksas  

• vēl EUR  50 jāiemaksā līdz 16.02.   

• pārējā nauda jāsamaksā līdz 06.03.  

• ja pieteiksieties pēc 06.03. jūsu vieta tiks rezervēta  

pēc pilnas ceļazīmes cenas samaksas 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

   Atteikšanās no ceļojuma 

• atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai, 

 jūs zaudējat EUR 10 

• atsakoties no ceļojuma pēc 16.02. jūs zaudējat EUR 40 

• atsakoties no ceļojuma pēc 06.03. jūs zaudējat visu summu 

• visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

    Atlaides un piemaksas 

• ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas 

brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu  

un ceļo kopā ar pilnvaroto personu: – EUR  103 

• piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 35 

• piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– EUR 34 

Ceļojuma cenā ietilpst 

• transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

• naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

• grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

• ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos,  

• vīna stunda viesnīcā un SPA zonas apmeklējums 

Ceļojuma cenā neietilpst 

• ēdināšana (izņemot brokastis)   

 
Uzmanību!  

Grozījumi piedāvātā ceļojumā programmā un/vai 

 ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros  

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, 

 kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 

  

 

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 

 


