
  

 
 

 

 

 

   2021 

AIZVED MANI UZ MUNAMEĢI  

JĀŅOS! 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un veselības 

apdrošināšana!!! 
  

           23.06. – 24.06. 2 dienas EUR 85  

diena, ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

trešdiena, 

23.06. 

 
 

 

Rīga – 

Veclaicene – 
Vastselīna – 

Piusa – Viru –  

Rouge. 

Gandrīz kā vecajā labajā filmā Limuzīns Jāņu nakts krāsā, kuras izteicieni jau 

folklorizējušies. Aizvedīsim Jāņos uz Munameģi... 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 leģendām apvītais Munameģis ar skatu torni, no kura paveras lieliska 

panorāma uz apkārtnes pauguriem un ezeriem  

 iespaidīgās Vastselīnas pils drupas 

 stikla smilšu ieguvei, mākslīgi radītās 8 km garās Piusas smilšu alas. Šobrīd 

apskatei, tiek piedāvāts neliels ieskats šajā noslēpumainajā pazemes pasaulē 

vietējā gida pavadībā 

 Pārbaudīsim balsis, vai gatavas līgo dziesmām, Lakstīgalu gravā, kur 

iespējams iepazīties ar mūžīgā dzinēja ūdens trieča darbību. Un kāpsim  

neparastā skatu tornī, kas atgādina putna ligzdu 

 mežonīgais Hinni kanjons 

 Lī-īgo kaimiņzemes kalnos un ielejās! Jāņubērnu dziesmas, danči ap 

ugunskuru un mielošanās ar sieru un alu un līdzpaņemtiem labumiem. 

Lustīgākajiem Kārlēniem un Pičukiem – iespēja līgot līdz saullēktam! 

viesu nams  

Kiidi  

Viru rajonā 
  

ceturtdiena, 
24.06.  

 

 

 
Rouge – Pilva 

– Otepe – 

Valka –  
Rīga   

 vēlas brokastis un rītarosme 

 Pastaiga gar Tevaskojas klintīm pie Ahjas upes, kur mazgāsim muti 

Gudrības avotā, lai pamostos un būtu gudri☺.  

 Otepes augstienes ainavas, Mazais Munameģis 

 Smelsim enerģiju pie Enerģijas staba un Otepē akmens labirintā, kas ir 

daļa no bijušās svētbirzes kalna, spēka vieta ar stipru zemes enerģiju. Tas 

sastāv no diviem objektiem – zelta griezuma spirāles un labirinta. Šis 

labirints ir precīza kopija Čartresa labirintam, kas atrodas netālu no Parīzes. 

 Otepes senais svētezers -Puhajervs  

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 

 

 

 

 

 

 
 
 

Naktsmītne  

viesu nams senā zemnieku mājā, kas atrodas ainaviskā vidē: 2-3-4 vietīgas istabas, WC 

un duša – ne katrā istabā, brokastis. Iespēja nakšņot arī autentiskā senatnīgā klētiņā.  

Pirtiņa un pelde dīķī (paņemiet pirts piederumus)  



 

Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 30 jāiemaksā līdz: 23.05.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā: 13.06  

 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 23.05., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 13.06,   

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   76   

  piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesu namā – EUR 25  

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (daļēji komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos apskates objektos 

 Līgo vakara ugunskurs, siers un alus 

 pirtiņa 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

  Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas  

kā Latvijā (~EUR 15- 20 uz abām dienām). 

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus,  

nepieciešama vēl vismaz tikpat liela summa  

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. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim  

(beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

 

  

 

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 

 


