
  

 

 

 

 

 

   2021 

BAUDI RUDENI ABPUS 

ROBEŽĀM! 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

pusdienas un veselības apdrošināšana! 
Cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksa sacensībās !!! 

 

 

  25.09.  1 diena EUR 34  

 diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena 

25.09. 

 

 

Rīga –  

Gaujiena – 
Korneti –  

Karula  –  
Valka –  

Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Gleznainās Gaujienas pilsdrupas rudens lapu rotā.  

 Ciemošanās saimniecībā VERY BERRY – vienā no lielākajiem ogu audzētājiem un 

pārstrādātājiem Latvijā. Saimniecībā nodarbojas ar lielogu dzērveņu, krūmmelleņu, dārza 

melleņu u.c. ogu audzēšanu Gaujienas Kalnapurvā. Produkcijas degustācija un iespēja 

iegādāties saražoto produkciju.  

 Pusdienas (ietilpst cenā!).  

 Drusku pilskalna iekarošana un kāpiens debesīs – Dzērves kalna skatu tornī (27 m), no 

kura baudīsim skaistu skatu gan uz Alūksnes, gan Hānjas augstieni Igaunijā.  

 Vismazākais nacionālais parks Igaunijā – Karulas nacionālais parks, kurā mežu masīvi 

mijas ar ezeriem un viensētām. Kāpiens skatu tornī, no kuras paveras lielisks skats uz 

apkārtni. Izzinošā dabas mācību taka Ahijerva ezera krastā, kur apskatāmi dažādi putnu un 

dzīvnieku mājokļi, pēdu nospiedumi u.c. ar dabu saistītas interesantas lietas. 

 ierašanās Rīgā pēc 21.00 
 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 15.09. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to 

nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 15.09.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 15.09.,  

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 programmā paredzētajos apskates objektos,  

 pusdienas un veselības apdrošināšana 

 personīgie izdevumi    

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 31 

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 

 


