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NO VĒJAINĀ KOLKAS RAGA LĪDZ 

SLĪTERES SILIEM UN PURVIEM  
Cenā iekļautas maksa apskates objektos un pusdienas!!!   

!! 
 

  30.10. 1 diena EUR 29  

  ceļa posms, diena apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

30.10. 

 

 

 

Rīga –  

Roja – Kolka  – 
Mazirbe – Vīdale – 
Dundaga – 

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Ēvažu dabas taka un stāvkrasts pie pašas Slīteres nacionālā parka robežas iespējams apskatīt 

vienu no retajiem Rīgas jūras līča stāvkrastiem. Tā augstums 8 -15m. 

 Kolkas rags – vieta, kur tiekas Dižjūra ar Mazjūru, saullēkts ar saulrietu, putnu ceļi un kuģu 

ceļi…Pastaiga gar jūru un priežu taku 

 Dosimies nelielā pārgājienā Pēterezera dabas takā (3,4km). Taka ved pāri senām kāpām 

(kangariem) un mitrām starpkāpu ieplakām (vigām), kas veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem 

gadu, kad šeit vēl viļņojās jūra. Meklēsim senās Ziemeļkurzemes šaursliežu dzelzceļa līnijas 

pēdas. Kāpsim apkārtnes augstākajā kangarā – Stiebrkalnā. Skatīsim savdabīgu ainavu, ko veido 

zāļu purviņi, lāmas, upītes un ezeriņi.  

 apciemosim vienu no varenākajiem Kurzemes milžiem-  Rīgzemju dižozolu– , kas ir trešais 

resnākais koks visā Baltijā. Skatīsim plašo ainavu no Slīteres Zilo kalnu kraujas 

 kāpsim Šlīteres bākā un baudīsim pasakaino panorāmu uz Latvijas zaļo zeltu 

 Liepniekvalka alu labirinti – Liepniekvalka krastos izveidojies smilšakmens atsegums, kurā 

avoti izskalojuši Latvijā netipisku alu un pazemes eju labirintu. Tā ir sarežģīta, šauru pazemes alu 

sistēma ar piecām ieejām. Alu kopgarums sasniedz 70 m, un tas ir visgarākais dabisko alu 

labirints Kurzemē (un otrais Latvijā). 

 ierašanās Rīgā pēc 18.30 
Kopējais pārgājiena ilgums ~3,5 h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi uzkodas un siltu tēju! 

Atlaides  

   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 25 

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 20.10. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 20.10 .,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 20.10 .,  

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 

 


