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GAUJIENA  

IEVZIEDU LAIKĀ  
Cenā iekļautas pusdienas!!!   

!! 
 

  08.05. 1 diena EUR 28  
 

  bērniem EUR 20 
  ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

08.05. 

 

 

 

Rīga – 
Gaujiena – 

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Vizlas lejteces dabas taka. Pastaiga gar Vizlas upi – skaisti klinšu skati, dolomīta atsegumi, pa ceļam 

skatāma lauku saimniecība, brangais Vizlas dižakmens (1978. gadā šajā vietā uzņemtas epizodes filmai 

Pūt, vējiņi!) un senais tilts pār Vizlas upi, kas ir vecākais arkveida tilts Latvijā 

 Randatu taka – neliels pastaigu loks gar Gauju, kur apskatāmi dolomītu atsegumi, lieli akmeņi un 

skaisti skati. Randatu klintis tiek uzskatītas par augstākajām dolomīta klintīm Latvijā. Sikšņu dolomītu 

atsegums un Tilderu krauja. Lapegļu aleja - viena no garākajām Latvijā (5 km)  

 Gaujienā – pašiem sava Gauja, ievas, lakstīgalas un naktsvijoļu pļavas... Jāzepa Vītola māja Anniņas, 

dīķis un Lauvas mute ar ļoti garšīgo avota ūdeni. Cēlā Gaujienas pils – muižas ēkas un pilsdrupas. 

Noslēpumainas auras apvītais Baznīckalns un neatkārtojamās dabas ainavas. Dosimies meklēt 

ūdensrijējus! Uz mazās Alkšņupītes ir izveidojušās divas kritenes - ūdensrijēji – unikāli  ģeoloģiski 

objekti, kuros upīte izbeidzas, pazūdot pazemē  

 pusdienas (iekļautas cenā)  

 pārgājiens uz nedaudz mežonīgajām Kalamecu – Markūzu gravām. Tās ir krāšņas kanjonveida gravas 

ar ūdenskritumiem, alām un dolomītu atsegumiem. Pavasarī, kad ir daudz ūdens, izveidojas krāčainas 

kāples un vairāki cits citam sekojoši ūdenskritumiņi. Burbuļojošā ūdens skaņas un pavasarīgie putnu 

dziedājumi radīs īpašu dabas simfoniju.  

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 

Kopējais pārgājiena ilgums ~3 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 20 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi un pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 28.04. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 28.04.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 28.04.,  

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 

 


