
  

 
 

 

 

 

   2021 

SKAŅĀKALNA  

MŪZIKAS SKAŅAS 
 Cenā iekļautas pusdienas un muzikāls priekšnesums! 

 

  23.05. 1 diena EUR 33  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

23.05. 

 

Rīga –  

Mazsalaca –  

Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 dosimies izpētīt noslēpumaino Gudzona alu, kur meklējams arī dzidrs avots un niša – tā 

sauktā Gudzonu pirtiņa, ko vietējie senāk izmantojuši kā pirti 

 pārgājiens pa Dauģēnu dabas taku ļaus izbaudīt Salacas senlejas krāšņās ainavas ar 

sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, atmatu pļavas un straujteču posmus, 

skatot dabu tās neskartībā 

 pusdienas (iekļauts cenā) 

 viens no Salacas senlejas krāšņākajiem posmiem Skaņākalna parks priecē un sniedz 

atpūtu ikvienā gadalaikā. Gar Salacas upi aptuveni 3 km garumā, ejot cauri varenai 

priežu audzei, skatīsim vairākus neparastus dabas objektus: Vilkaču priedi, Velnakmeni, 

Eņģeļu alu, Sapņu trepes, Velna alu, Skābumbaļļu, Neļķu klintis, Velna kanceli, 

Skaņokalnu. Parkā sastopamas dažādas koka skulptūras.  

 Skaņākalna dabas koncertzālē būs iespēja baudīt muzikālu performanci, ko 

papildinās dabas skaņas, putnu balsis un upes tecējums  

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 

Kopējais pārgājiena ilgums ~5.5h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 27 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 pikniks un muzikāls priekšnesums  

 personīgie izdevumi 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 13.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma pēc 13.05. 

 jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 13.05. 

 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 

 


