
  

 

 

 

 

 

   2021 

PA KONTRABANDISTU TAKĀM 

KOPĀ AR DZINTRI KOLĀTU  
 

Cenā iekļauts pikniks un purva/sniega kurpju īre! 

 

  12.06. 1 diena EUR 39 / 20*  
 

  bērniem EUR 29/ 10*   
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena,  

12.06. 

 

Rīga –  

Salacgrīva – 

Mērnieki – 

Vecsalaca –  

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Aidā ar purva kurpēm uz neapdzīvotu salu starp Kodaja purvu un Kodaja ezeru! Tā ir 

viena no plašākajām pirmatnējās dabas teritorijām Baltijā – cilvēka ietekme uz vidi nav 

manāma plašā apkaimē. Stāsti par kontrabandistu takām un kādreiz blīvi apdzīvoto 

vietu, kas mūsdienās ir nomale pierobežā. Zviedru bruģa fragmentu atstātās liecības. 

Pikniks (iekļauts cenā). 

 Vecsalacas muižas vieta un barona Ferzena pekstiņstāsti. 

 pastaiga pa Saulrieta taku, kas palīdz apskatīt un izbaudīt plašo un smilšaino 

pludmali, priekškāpas un dižpriedes kāpu mežā. Baltā kāpa – 18 m augstais smilšu 

atsegums senatnē kalpojis kā orientieris vietējiem zvejniekiem. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 
Kopējais pārgājiena ilgums ~6 h  (ar tējas un foto pauzēm).  

Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi uzkodas un karstu 

tēju! Izvēlieties ūdens drošus apavus (trekinga vai gumijas zābakus)! 
 

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 29 

* 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 

 pikniks un purva/sniega kurpju īre (paredzētas zābakiem 

no 19-34,5cm (~30-47 izmērs) 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

20 € avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 02.06. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 02.06., jūs zaudējat 10€  

 atsakoties no ceļojuma pēc 02.06.,  

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 

 


