
  

 
 

 

 

 

   2021 

VIDZEMES BĀKAS KOPĀ AR 

NORMUNDU SMAĻINSKI 
 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos un pusdienas !!! 
 

 

  29.08. 1 diena EUR 35  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena,  

29.08.  

 

Rīga – 

Liepupe – 

Ķurmjrags – 

Salacgrīva – 

Ainaži – 

Saulkrasti  – 

Rīga 

Apceļosim Vidzemes piekrasti ar stāstiem par burinieku gadsimtu, jūras un krasta pirātiem un bākām. 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Liepupes pilskalns Jelgavkrastos. Ir teikas, ka šeit mituši krasta un jūras pirāti, kas salaupīto 

mantu slēpuši pazemes ejā zem pilskalna...  

 Lielais Lauču akmens – lielākais jūrakmens Latvijā.  

 Ķurmjraga bāka, kontrabandistu krasts.  

 Salacgrīvas apskate – bāka un pilskalns Salacas krastos. Vieta pieminēta Indriķa hronikā 

sakarā ar sāmsaliešu sirojumu upē līdz pat Burtniekam. Nēģu tača apskate un zvejnieku stāsti. 

 pusdienas (cenā)  

 Ainaži vēsturiski bijusi lielākā Krievijas impērijas osta.  

 Ainažu jūrskolas muzeja apmeklējums un stāsti par Krišjāni Valdemāru. Ainažu bāka, 

spīķeru paliekas, ostas ziemeļu mols uz pašas Igaunijas robežas, vecās ostas vieta, mazbānīša 

līnijas paliekas, vecie kapi, kuros guldīti jūras vilki...  

 atpakaļceļā Saulkrastos, iespējams, baudīsim satriecošu saulrietu, izejot Saulrieta taku 

Baltajā kāpā. Skaisti, romantiski, lieliska ainava uz jūras malu un saulrietu. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 31 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos un pusdienas 

 veselības apdrošināšana    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 19.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma pēc 19.08. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma līdz 19.08. 

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 

 


