
  

 

 

 

 

 

   2023 

ZIEMEĻVIDZEMES MUIŽU 

STĀSTI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas!!! 
ZIEMEĻVIDZEMES MUIŽU STĀSTI 
ZIEMEĻVIDZEMES MUIŽU STĀSTI 

 

  13.05. 1 diena EUR 38  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

13.05.  

 

 

 

Rīga – 
Straupe –  

Sēļi – 
Naukšēni – 

Oleri – 

Jērcēni – 
Straupe – 

Rīga  

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Sēļu muiža un senais parks ar dīķi. Laika gaitā tā ir pārbūvēta vairākkārt, bet tās senatnīguma 

īpašā gaisotne saglabājusies joprojām. Sēļu muižas kompleksa ēkās vari aplūkot vēsturisku 

ekspozīciju par sēļu un apkārtnes muižām, unikālu porcelāna figūriņu kolekciju, kā arī citas 

profesionālo mākslinieku un amatiermākslas izstādes. Naukšēnu muiža un parks.  

 Naukšēnu Disco – neparastais cilvēkmuzejs un eļļas spiestuves ražojumu degustācija Naukšēnu 

muižas klētī. Rapši, ķiploki, linsēklas, dilles, ķimenes, citroni, sinepes, kanēlis – no visa, kas nav 

derīgs vīna taisīšanai, naukšēnieši izspiež pēdējo suliņu un iegūst eļļu. Naukšēnu vīna darītava: 

ekskursija pa ražotni, paša vīna darītavas saimnieka Jāņa Bauņa, stāstījums par vīna darīšanu, 

dzērienu degustācija dažādās proporcijās un porcijās. 

 Ekskursija Oleru muižas dārzā – dārza stāsti, ainavu dārza veidošanās un vēstures garša. 

Patlaban muižā dzīvo radoša mākslinieku ģimene, kuri ver sava nama durvis, rīkojot 

kamermūzikas koncertus un dārza stāstu pasākumus. 18. gs. beigās agrā klasicisma stilā būvēto 

muižas kompleksu ieskauj ainavu dārzs, kas tiek veidots, uzturot 19. gs. vidus romantisma dārzu 

tradīcijas ar tam laikam atbilstošo modes augu izvēli un plānojuma principiem.  

 Jērcēnmuiža – interjers, stāsti un kafijas baudīšana. Uzzini par muižkungu Krīdeneru, kurš bijis 

viens no pirmajiem pārlidojošo putnu vērotājiem Vidzemē, apskati parka žuburaino liepu un 

Latvijā otro dižāko ozolu! 

 atgriešanās pēc 20.30  
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 34 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos 

apskates objektos un degustācijas  

 pusdienas    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

20 € avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 03.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 03.05., jūs zaudējat 10 €  

 atsakoties no ceļojuma pēc 03.05., 

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 

 


