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CECĪĻU UN CĪRULĪŠU 

DABAS TAKA LIELDIENĀS 
Cenā iekļauts pikniks un ieejas maksa apskates objektos!!!   

!! 
 

  03.04. 1 diena EUR 29  
 

  bērniem EUR 24  
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

03.04. 

 

 

 

Rīga – Ieriķi - Cēsis 

– Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Iesākumā aplūkosim Ieriķupītes ūdenskritumu kaskādes, bijušās Grūbes dzirnavas ar 

atjaunoto dzirnavratu. Taku papildina dažādas mākslinieku instalācijas un skulptūras... Nelielā 

Ieriķupīte var lepoties ar skaistiem stāvkrastiem un septiņiem dažāda augstuma ūdenskritumiem, 

kurus mēdz dēvēt arī par Grūbes ūdenskritumiem. Augstākie no tiem sasniedz divus metrus.  

 Tālāk dosimies pa Cecīļu dabas taku, kurā ir iespēja iepazīt dabas objektus gar Kumadas upes 

un Dančupītes krastu. Tajā skatāma cilvēka nepārveidota dabas ainava – Dančupītes kanjons, 

iespaidīgais Cecīļu iezis, Cecīļu priede, kura ir atzīta par vienu no Latvijas dižkokiem.  

 atvelkot elpu, piknikā baudīsim siltu zupiņu 

 Cīrulīšu dabas taka, meklējot atbildes uz jautājumiem par ledus laikmeta pēdām un Gaujas 

līkumoto tecējumu. Apvidus saistošs ar savu interesanto reljefu un dabas daudzveidību. 

Pārgājiena laikā apskatāmi tādi objekti kā Cīrulīšu ala, Līgavas ala, Spoguļu klintis, Gaujas 

vecupe un senleja, Dzidravots, strautu ūdenskritumi, fragmenti no senās kamaniņu trases, kā arī 

iespējams vērot koku sugas dažādos mežu tipos. 

 ierašanās Rīgā pēc 19.00 

Kopējais pārgājiena ilgums ~6 h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 
Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi uzkodas un karstu tēju!  

 

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 24  

 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi,  

 ieejas maksa apskates objektos un pikniks 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 24.03. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 24.03.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.03.,  

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 

 


