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KUR TEIČU TĪRELIS PLEŠAS UN 

GAIZIŅA EGLES DEBESĪS STIEPJAS 
Cenā iekļautas pusdienas!!! 

!! 
 

  17.09. 1 diena EUR 35  

ceļa posms  apskates vietas un objekti 

piektdiena, 

17.09. 

 

 

Rīga – 

Pļaviņas – 

Mētriena –  

Mārciena – 

Vestiena – 

Ērgļi –  

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Rogāļu grava ar ainavisko pastaigu taku. Apskatīsim Rogāļu dižakmeni, pasmelsim dzidro Mīlestības 

avota ūdeni un sasveicināsimies ar mītiskos tēlus no Rogāļu gravas rašanās teikas.  

 Neliela pastaiga Laukezera dabas parkā. Laukezers ir viens no dzidrākajiem Latvijas ezeriem. 

 Kristakrūga skatu tornis, kur paveras elpu aizraujošs skats uz Teiču purva plašumiem.  

 Teiču dabas rezervāts ir ne tikai lielākais dabas rezervāts Latvijā, tā ir unikāla dabas teritorija, purvi 

un putni. Teiču purvs ir viens no lielākajiem un neskartākajiem purviem Baltijā, kas ir iekļauts 

Ramsāres konvencijas starptautiski nozīmīgo mitrāju sarakstā. Tā ir nozīmīga putnu atpūtas vieta 

pirms sezonālajām migrācijām. Šeit vienkopus iespējams ieraudzīt līdz 1500 dzērvju un līdz 8000 

zosu. Iepazīt šo unikālo dabas nostūri dosimies kopā ar vietējo gidu pārgājienā pa Sildu taku (3 

km). Tev pavērsies brīnišķīgas neskarta purva ainavas. Iepazīsi dažādus purva tipus, varēsi vērot 

akačus un lāmas, kā arī vērties divu purva ezeru – Sildu un Dzērvītes – zilajās acīs.  

 Krustkalnu dabas rezervāts dibināts, lai saglabātu šeit izveidojušos īpatnējos dabas kompleksus, ko 

veido Madonas–Trepes vaļņa reljefs. Te augstas pauguru virsotnes mijas ar dziļām ieplakām, kurās 

izveidojušies nelieli ezeri un purvi, kā arī daudzi avoti. Šādos apstākļos Krustkalnos ir izveidojusies 

bagāta augu un dzīvnieku valsts. Pārgājiens pa Krākas avota taku (2 km). Krustkalnu skatu tornis. 

 Kāpiens Latvijas augstākajā kalnā – Gaiziņkalnā. Kā reiz Reinis Kaudzīte rakstījis: “Uz Gaiziņa 

atradām linus, gandrīz pašā augstumā iesētus un diezgan kupli paaugušus... Itin kā uz pašas Gaiziņa 

muguras būtu auglībai un jaukumam robeža likta, tā manim toreiz tur izskatījās.” Tagad vairs lini 

nekuplo, bet staltas egles gan debesīs stiepjas... 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
Kopējais pārgājiena ilgums ~4 h (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

 

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

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida, vietējie gida pakalpojumi, pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

20€ avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 07.09. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 07.09., jūs zaudējat 10€  

 atsakoties no ceļojuma pēc 07.09., 

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 

 


