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DIENVIDLIETUVAS 

 DABAS VILINĀJUMS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
  

           07.08. – 08.08. 2 dienas EUR 95  
 ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena 

07.08. 

 
Rīga –  

Skaistkalne - 

Labanoras -  
Dubingai - 

Dievenišķi 

– Viļņa 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Labanoras gārša - otrā lielākā Lietuvā. Galvenā vērtība ir ezeru sistēma, kas sastāv no 

285 meža ezeriņiem, kas apgādā ar barības vielām gāršā esošos augus (3 km).  

 Neparastais Asvejas ezers – garākais ezers Lietuvā (gandrīz 30 km) un kāpiens Dubingas 

pilskalnā. Ainavas baudīšana. 

 Jurkišķu upes taka (1,7 km) ved gar nelielu kanjona tipa upīti, kura savieno savā starpā 

Asveja un Suoselisa ezerus. Apvidū ir iespaidīgs reljefa saposmojums, kas nozīmē, ka 

daudz būs kāpelēšanas augšā un lejā. 

 Fotopauze Eiropas ģeogrāfiskajā centrā.  

 Iekarosim Lietuvas augstāko virsotni – Aukštoji kalnu, kas tikai pirms nepilniem 20 

gadiem kļuva par augstāko punktu. Kāpiens skatu tornī. 

 Paulavas Republika ir viena no unikālākajām parādībām Lietuvas vēsturē. Netālu no 

Viļņas 18.gs bija autonoma republika ar savu konstitūciju, ģerboni, naudu, parlamentu, 

kasi, miliciju, ārstu, skolu, un to vadīja prezidents un zemnieku parlaments. Paulavas 

rezidence – Merkines pilsdrupas, izgājušo gadsimtu godība, kas savulaik varēja kļūt par 

Lietuvas Monako.  

 Meklēsim Gauju Lietuvā. Gaujas ielejā paugurainos rajonos starp Poškoniem un 

Dievenišķi īsā joslā atrodas trīspadsmit etnogrāfiski ielu ciemati. Poškonių ielas ciems – 

etnogrāfiskais ielas ciemats, kur skatāma tipiskā (19. gs. / 20. gs. mijas) Dzūkijas apbūve. 

Dzīvojamo māju rotājumu neatņemama sastāvdaļa bija logu apmaļu dekoratīvie 

kokgriezumi. Neliels pārgājiens gar Lietuvas Gaujas krastiem, izbaudot upītes straujo 

tecējumu un daudzveidīgo dabu.  

***viesnīca 

Viļņā 

svētdiena 

08.08. 

 
Viļņa –  

Aukštadvaris 
– Grenctāle  

– Rīga 

 Pūčkoru dabas takā (4km) apmeklēsim augstāko un iespaidīgāko ģeoloģisko atsegumu 

Lietuvā, kas izveidojies straujās Viļņas upes krastos. Augstums sasniedz 65 metrus! Takā 

izveidoti vairāki skatu laukumi, no kuriem paveras elpu aizraujošas ainavas uz Viļņas 

upi, pakalniem un mežiem. Viļņas upītes krastos 19. gs mūra ūdensdzirnavās iekārtots 

grandiozs atpūtas un izklaides centrs Belmonto dzirnavas. Tur ir gan brīnišķīgi 

ūdenskritumi, gan kanāli, dīķīši un jauks atpūtas parks. 

 Mītiskā Aukštadvara Velna bedre, kas slavenāka pat par pašu Aukštadvaris reģionālo 

parku. Tā ir iekļauta 100 aizsargātāko dabas pieminekļu skaitā Eiropā (2 km). 

 Nedaudz mazāk noslēpumu slēpj Velna bedres mazā māsa – Strėvas iegruvums. 

Glaciokarsta izcelsmes, izveidojusies apmēram pirms 18 tūkst.g, kad zem nogulumiem 

tika aprakts ledus bloks, kas vēlāk klimata sasilšanas laikā izkusa. Bedre nav iedomājama 

bez senas leģendas par šeit esošo krodziņu, kur svētkus svinējuši velni. Dzirdot rīta gaiļus 

dziedam, velni mukuši un parāvuši krogu līdz. Ārā palicis tikai jumta čukurs. (7km) 

  atgriešanās Rīgā pēc 20.00 

Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus!  
Atkarībā no laika apstākļiem programmā iespējamas nelielas izmaiņas. 

 

 

 



     

Naktsmītnes 

***viesnīca Viļņā: 2 - vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis 

  

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

 EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl 30 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  08.07.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 28.07.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  

IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 08.07., jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc  08.07., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 28.07.,  

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 70 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– EUR 20 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta  pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

 naktsmītnes viesnīcā, brokastis,  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa programmā paredzētajos  

apskates objektos 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst  

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 
 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas  

kā Latvijā, (~EUR 25- 30 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. 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai 

 ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu 

un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē,  

kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

 

  

 

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 

 


