
  

 

 

 

 

 

   2021  

NO OLIŅKALNA LĪDZ 

GAIZIŅKALNAM  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

pusdienas un degustācijas!!! 

 

  26.06. 1 diena EUR 29   

 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

26.06. 

 

 

 

Rīga – Pļaviņas –  

Ziestu kalns – Ērgļi 
- Braki – Vestiena – 

Gaiziņkalns – 

Bākūžkalns - 
Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Vidzemes zudušais pilskalns – Oliņkalns. Tas bijis viens no Latvijas lielākajiem pilskalniem, 

kuram līdz 20 m augstā Andreja klints bijusi Daugavas kanjona sastāvdaļa un vieta, kur kādreiz 

trenējušies Latvijas alpīnisti.  

 UNESCO Pasaules matojuma sarakstā un valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā 

iekļautais Ziestu (Sestu) kalns. Sausnējas pagasta vēstures muzejs “Līdumi”, kur iepazīsim 

Strūves ģeodēziskā loka nozīmi Zemes uzmērīšanā un visā cilvēces vēsturē.  
 Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs Braki un Silmaču pankūkas (iekļauts cenā)  

 Iepazīsimies ar latviešu mūzikas kultūras pamatlicēju, brāļu Jurjānu dzimtajām mājām 

Meņģeļi, kuras pārtapušas par muzeju un atpūtas kompleksu, saglabājot senatnes elpu.  

 Jāņkalnu saimniecība, kur audzē dažādas ogas: lielogu mellenes, dzērvenes, avenes, zemenes 

u.c. Ogu un ogu produkcijas degustācija (sukādes, sulas, ievārījumi, tējas).  

 Gaiziņkalna dabas taka un skatu tornis – pastaiga un kāpiens Gaiziņkalnā. 

 Bākūžu lielpaugura Laktas kalns (250 m v.j.l.) bijis viens no Strūves triangulācijas punktiem.  

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
Tā kā pastaigu laikā atradīsimies dabā, iesakām izvēlieties ērtus pārgājiena apavus, lietu un vēju 

aizturošu vējjaku, ņemt līdzi uzkodas un ūdeni! 
 

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 26 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 ieejas maksa programmā paredzētajos  

apskates objektos un produktu degustācijas saimniecībās 

 pusdienas ar pankūkām Brakos 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 16.06. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 16.06.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 16.06.,  

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 

 


