
  

 

 

 

 

 

  2023 

ŽEMAITIJAS KONTRASTI  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

degustācijas un veselības apdrošināšana! 
   

  01.07.  1 diena EUR 45 

  ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

01.07. 

 

 

Rīga –  

Ezere –  
Skoda – 

Darbenai –  

Salanti –  

Naisiai –  

Eleja  –  

Rīga 

• 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

• Baltu mitoloģiskais parks. Dosimies pa takām, kas vijas cauri piramīdveida mežam, kur redzēsim 

galvenās baltu dievības, uzzināsim vairāk par mūsu senču pasaules uztveri, ticējumiem un paražām.  

• Šaukļu tundra, kurā ir saglabāti daudzi ledāju atnestie laukakmeņi, tundrai raksturīgās augu un 

dzīvnieku sugas, ko var apskatīt, ejot pa mācību taku (2,7km). Lielākais muflonu ganāmpulks Lietuvā 

dzīvo iežogojumā, kas atrodas Šaukļu tundrā. Sibīrijas skatu tornis, kas ir augstākais Žemaitijas 

nacionālajā parkā, no kura paveras skats uz Plateļu ezeru un Sibīrijas purvu. 

• Bukantes sēta – slavenās rakstnieces Žemaites sēta, kurā viņa pavadīja savu bērnību. Šeit mūs gaidīs 

arī degustāciju programma. Viesojoties Žemaitijā, būtu grēks nepagaršot kādu no tradicionālajiem 

ēdieniem – cibuliņu (aukstā zupa ar sīpoliem un siļķi), šiupiņu (ar grūbu miežiem un cūkas asti) vai 

žemaišu delikatesi kastini, ko jokojot dēvē par žemaišu ikriem.  

• Baltu dižpilsēta Naisiai – neparasts ciematiņš, kur vietējais uzņēmējs ieguldījis grandiozu darbu un 

līdzekļu, lai radītu baltu svētvietu un reizē arī iespaidīgu mākslas darbu – baltu arēnu. Baltu pilskalns, 

kas veidots kā arēna, spēj ietilpināt ap 30 000 cilvēku. Apkārtnē izveidoti ainaviski pastaigu celiņi, 

zālājā grafiski attēlotas senās baltu zīmes, un koka skulptūras liecina par senču tradīcijām un folkloru. 

• ierašanās Rīgā pēc 21.30 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

• jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

• atlikusī summa jāsamaksā līdz 21.06. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

• atsakoties no ceļojuma līdz 21.06, jūs zaudējat 10€ 

• atsakoties no ceļojuma pēc 21.06,  

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 apskates objektos un degustācijas 

• veselības apdrošināšana 

• personīgie izdevumi    

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 41 

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 

 


