
  

 
 

 

 

 

   2021 

NO SĒRA DĪĶIEM LĪDZ  

BALTIJAS LEDUS EZERAM 
Cenā iekļautas pusdienas!!!   

 !! 
 

  04.12. 1 diena EUR 26 / 15*  
 

  bērniem EUR 16 / 8*   
ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

04.12. 

 

 

 

Rīga – Ķemeri 

–Lapmežciems 
– Rīga 

 8.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Raganu purva sēra dīķi ir Latvijā reti sastopama dabas parādība. Vietā, kur sērūdens avoti izplūst 

virszemē, ir izveidojušies vairāki dīķi un tajos savairojušies mikroorganismi, kas ūdeni iekrāso 

dzeltenā nokrāsā. Esot šeit, jutīsiet spēcīgu puvušu olu aromātu, kas raksturīgs sērūdeņiem, tomēr, 

pirms raucat degunu, atcerieties, ka sērūdeņiem piemīt dziednieciskas īpašības! 

 gājiens pa Zaļo kāpu, kas ir viena no interesantākajām Ķemeru nacionālā parka kāpām. Zaļā kāpa ir 

iespaidīgs kāpu valnis, kas stiepjas vairāku kilometru garumā, šķērsojot mazskartu purvu un 

skujkoku mežu masīvu. Kāpas austrumu pusē ir redzams Raganu, bet rietumos – Zaļais purvs. 

 pusdienas (cenā)  

 Kaņiera ezera taka ved cauri mežam un zāļu purvam uz Kaņiera pilskalnu. Par to, cik vecs ir 

Kaņiera pilskalns un kas to apdzīvojis, vēsturnieki joprojām strīdas. Vieni uzskata, ka tā ir ļoti sena 

cilšu apmetnes vieta, citi – ka to izmantojuši jūras laupītāji, lai uzbruktu kuģiem. Takas galā ir 

izvietota skatu platforma, no kuras var pārredzēt Kaņiera ezeru un vērot ziemojošos putnus. Tepat 

izsekojama senā Baltijas ledus ezera krasta līnija, kas dabā iezīmējas kā akmeņu valnis garā posmā. 

 ierašanās Rīgā pēc 17.30 

Kopējais pārgājiena ilgums ~5,5 h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 
Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi uzkodas un tēju! 

 

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 16 

* ceļojuma cena tiem, kas jau ceļojuši ar IMPRO (ir atrodami IMPRO datu bāzē): 

   pieaugušajiem EUR 15, bērniem kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: - EUR 8 

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 24.11. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 24.11.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.11.,  

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 

 


