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PA RŪSIŅA PĒDĀM PIE 

KVĒPENES MILŽIEM 
Cenā iekļauts pikniks un viduslaiku aktivitātes!!! 

!! 
 

  15.08. 1 diena EUR 32 / 20*  
 

  bērniem EUR 22/ 10*   
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

15.08. 

 

 

Rīga – Straupe - 

Raiskums –  

Straupe– Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 aktīvs pārgājiens caur vienu no Gaujmalas senākajiem mežiem – Beverīnas ceļu, 

sasniedzot karavadoņa Rūsiņa Sotekli – Kvēpenes pilskalnu. Sekojot rakstiem Indriķa 

hronikā, dosimies ekskursijā pa pēdām vienam no drosmīgākajiem viduslaiku letu 

karavadoņiem- Rūsiņam. Ceļā apskatīsim un izzināsim letu arheoloģiskos pieminekļus, 

senvietas (kā tās ieraudzīt un atpazīt dabā), viduslaiku ceļus mūsdienu reālajā vidē, 

laikmetam raksturīgos ieroču atdarinājumus, vietas ģeogrāfiju Indriķa hronikas laikos.  

 jauniegūto zināšu un prasmju pārbaude darbībā (būs iespēja pašiem izmēģināt 

rīkoties ar kaujas/medību rīkiem) 

 piknika pauze pie ugunskura ar uzskates materiāliem, demonstrējumiem, 

vēsturiskajām aktivitātēm un stāstījumiem par vēsturi, ģeogrāfiju un arheoloģiju 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 

Kopējais pārgājiena ilgums ~6 h (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

Pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā- iesakām paņemt līdzi uzkodas un ūdeni!  
 

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 22  

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

   pieaugušajiem EUR 20, bērniem kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: - EUR 10 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 
 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi,  

 viduslaiku aktivitātes un pikniks 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 05.08. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

 atsakoties no ceļojuma līdz 05.08.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.08.,  

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 

 


