
2022 

KĀJĀM ABPUS ROBEŽAI 
Cenā iekļauts pikniks un veselības apdrošināšana!!! 

 

  19.06. 1 diena EUR 35 
 

 bērniem EUR 30* 
 

 bērniem kopā ar vecākiem EUR 5** 
 diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

19.06. 

 

 

Rīga –  

Bērzkrogs – 
Korneti –

Bērzkrogs –  

Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Apē fotopauze pie ainaviskā un Eiropā resnākā Dzenīšu dižvītola Vaidavas krastos  

 pārgājiens abpus Latvijas un Igaunijas robežai,  iekarojot Latvijā stāvāko kalnu – Drusku 

pilskalnu, kāpjot Dzērves kalna skatu tornī un dodoties apkārt Peļļu ezeram. Četri no ezeriem 

(Peļļu, Smilšājs, Sūneklis un Ilgājs) veido arī dabisku Latvijas – Igaunijas robežu, tādēļ to 

apkārtnē ir vairāki robežstabi. Igaunijas pusē nonāksim Paganamā (Velna zemē) – pastaigu 

taka vijas gar daudzveidīgajiem ezeru krastiem, pa purva laipām un pa stāvo pauguru nogāzēm, 

piešķirot tai īpašu ainaviskumu. Skatīsim arī Palpiera Naudas akmeni, kur, kā vēsta leģenda, 

zviedru karavīri noslēpuši savu kara kasi. Pusdienas (iekļauts cenā).  

Kopējais pārgājiena ilgums ~5.5 h  (ar foto pauzēm).  

Izvēlieties ērtus mitrumizturīgus pārgājiena apavus!  

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 
 

Atlaides bērniem 

*   ceļojuma cena bērniem, kas izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 30 

** ceļojuma cena bērniem, kas izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu un  

kam līdzi brauc vismaz viens no vecākiem (tētis, mamma) – EUR 5 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta un gida pakalpojumi ceļojuma laikā 

 veselības apdrošināšana un pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 15 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 09.06. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 09.06.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 09.06.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  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 

 


