
  

 

 

 

 

 

   2021  

NO AUGSTROZES LĪDZ  

ZILAJAM KALNAM 
Cenā iekļautas pusdienas!!! 

!! 
 

  26.09. 1 diena EUR 27  

ceļa posms  apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

26.09. 

 

 

Rīga – 

Straupe– 

Augstroze – 

Zilaiskalns –  

Puikule – 

Dunte –  

Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Teikām un leģendām apvītais Augstrozes pilskalns ir noaudzis ar simtgadīgiem platlapu kokiem, kas 

rudenī ir īpaši krāsaini. Pilskalnā redzamās pilsdrupas ir 1272. gadā celtās Rīgas arhibīskapa vasaļa 

pils atliekas. No pilsdrupām paveras izcils skats uz ainavu, ko veido Augstrozes Lielezers un 

Madiešēnu purvs.  

 Varenā simtgadīgā lapegļu aleja aizvedīs mūs uz Augstrozes muižu, baznīcu un kapsētu. Pie 

Augstrozes dievnama iepletušies Liepleju elku ozoli - atgādinājums par laikiem pirms kristīgās ticības 

 Pusdienas (cenā).  

 Noskaidrosim, kas tie tādi drumlini un ko tie lielā skaitā dara šajā pusē. 

 Zilaiskalns – slavenākais no Latvijas Zilajiem kalniem, un to apvij senatnes un burvestību gaisotne. 

Kaut arī līdz šim pieņēmums, ka šī ir bijusi senlatviešu svētvieta, faktisku un neapstrīdamu 

apstiprinājumu nav guvis, daudzās teikas, nostāsti un kultūrvēsturisko objektu koncentrācija kalna 

apkārtnē liecina par Zilākalna nozīmīgo lomu.  

 Purezera purva taka ir nepilnus 4 km gara. Tā ir apļveida taka, kas sākas skaistā mežā, kur jāmāk 

lavierēt starp mazām eglītēm un kritušiem kokiem. Izejot no meža, uzreiz nomainās ainava. Sajūta ir 

sirreāla, jo priekšā paveras ezers, kam apkārt vijas purva taka no dēlīšu laipām. 

 Niedrāju–Pilkas purva dabas taka ar gājienu pa dēļu laipām un kāpienu skatu tornī. Senā Ainažu–

Valmieras mazbānīša līnija un tās atstātās pēdas. 

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 
Kopējais pārgājiena ilgums ~3,5 h (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

 

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, vietējie gida pakalpojumi, pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

20 EUR avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 16.09. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 16.09.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 16.09., 

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 

 


