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GAUJAS SENLEJA 
Cenā iekļautas pusdienas!!! 

 !! 
 

  11.09. 1 diena EUR 27 / 15*  
 

  bērniem EUR 17/ 8*   
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

11.09. 

 

 

 

Rīga –  

Līgatne 

Skaļupes – 

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 varenās Ķūķu klintis ir augstākais devona iežu atsegums Latvijā – 43 m. Ķūķu klintis 

strauji maina savu izskatu upes erozijas un daudzo noslīdeņu dēļ – dažu gadu laikā 

krasts ir atkāpies pat par 10 m! Ķūķu alas priekšā ziemā veidojas leduskritums.  

 Spriņģu iezis – iespaidīgā smilšakmens klinšu siena, kas stipejas teju 600 metru 

garumā un sasniedz 21 metru augstumu, glabā senatnes liecības par laikiem, kad 

Latvijas teritorijā peldēja bruņuzivis.  

 izbaudīsim Gaujas pārceltuvi un pusdienosim  

 pārgājiena turpinājums daļēji pa Līgatnes dabas takām, kur skatīsim Jumpraviezi, 

Katrīnas iezi, Gūdu klintis, Elpu iezi. Te slejas sirmie simtgadīgie Gaujas meži, 

Vecupes un sānu gravas, kuru relatīvais augstums vietām sasniedz 70 m! 

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 
Kopējais pārgājiena ilgums ~5,5 h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus!  

Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi uzkodas un tēju! 
 

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

* ceļojuma cena tiem, kas jau ceļojuši ar IMPRO (ir atrodami IMPRO datu bāzē): 

   pieaugušajiem EUR 15, bērniem kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: - EUR 8 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 pusdienas un Gaujas pārceltuve 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 01.09. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 01.09.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 01.09.,  

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 

 


