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NO PURVA LAIPĀM LĪDZ MARSA 

KANJONIEM LIETUVĀ 

Cenā iekļautas pusdienas un veselības apdrošināšana! 

 

  29.05. 1 diena EUR 37 
 

 bērniem EUR 30* 
 

 bērniem kopā ar vecākiem EUR 1** 
ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

29.05. 

 

 

Rīga –  
Žagare – 

Akmene – 
Žagare –  
Rīga 

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 pārgājiens pa Žagares osu un neparastās ainavu baudīšana  

 Mūsas tīreļa izziņas taka Žagares reģionālajā parkā ir Lietuvas garākā dēļu laipa purvā. Izejot 3,6 km garo 

taku, var redzēt gan simtu gadu vecas priedītes, kas sniedzas pieaugušam cilvēkam vien līdz viduklim, gan 

izbaudīt purva viļņošanos, gan apskatīt Miknaiču ezeru. Runā, ka šajā purvā mītot arī Laimiņa, kas izpildot 

vēlēšanās. Lai nu kā, retas putnu un augu sugas te tiešām ir sastopamas un apskatāmas. 

 pārgājiens pa Marsa kanjoniem līdzīgajiem karjeriem Akmenē. Dosimies baudīt Marsa ainavām 

līdzīgus skatus vietējos karjeros. Akmenes reģions ir bagāts ar derīgajiem izrakteņiem. Salīdzinoši nelielā 

attālumā cits no cita izvietojušies vairāki karjeri. Apskatīsim divus – Menčiu dolomīta karjeru un Šaltiškiai 

māla karjeru. Kaļķakmens slāņi, kas te sākuši veidoties pirms 300 milj gadu, intensīvas ieguves laikā ir 

kļuvuši par unikālu kanjonu ainavu, kas nav raksturīga Lietuvai. Daļa karjeru vēl joprojām tiek aktīvi 

ekspluatēti un apmeklētājiem nav pieejami. Pārgājiena laikā būs unikāla iespēja ieraudzīt acīm neaptveramos 

horizontus, kas paveras no 40 m augstās nogāzes, liekot jums sajusties gandrīz kā kosmosa odisejā. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 
Kopējais pārgājienu ilgums ~5 h (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus mitrumizturīgus pārgājiena apavus!  

Atlaides bērniem 
*   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 30 

** ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu un kam līdzi brauc  

     vismaz viens no vecākiem (tētis, mamma) – EUR 1 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta un gida pakalpojumi ceļojuma  

 ieejas maksa karjerā, pusdienas un veselības apdrošināšana 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 20 € iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 19.05. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 19.05., jūs zaudējat 10 € 

 atsakoties no ceļojuma pēc 19.05., jūs zaudējat  

visu summu 

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga līdz ceļojuma beigām vai Latvijas pilsoņa ID karte,  

kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
 

 
 

 

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 

 


