
  

 
 

 

 

 

   2021 

ZEBRUS EZERS UN 

KRIEVKALNI 
Cenā iekļauts pikniks un ieejas maksa apskates objektos!!!   

!! 
 

  24.04. 1 diena EUR 29 / 20*  
 

  bērniem EUR 19 / 10*   
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

24.04. 

 

 

 

Rīga – Kaķenieki – 

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Dosimies pārgājienā apkārt vienam no lielākajiem Zemgales ezeriem – gleznainajam Zebrus 

ezeram. Rakstnieks Kārlis Ieviņš to ir nodēvējis par teiksmoto ezeru, kura krastos staro seno, 

brīvo latvju dzīves burvība. Starp Svētes un Zebrus ezeriem paceļas 20 m augstais Elku kalns. 

Elku kalnu uzskata par senču dievu pielūgšanas un upurēšanas vietu.  

Ezerlūķu pilskalns – ap 30 m augstajā pilskalnā pacēlusies senlatviešu pils. Nostāsti vēstī par 

Priesteru ceļu – akmeņainu sēkli, kas no Elkus kalna vedis pāri ezeram uz Ezerlūķu pilskalnu. 

Tālāk taka aizvedīs arī līdz Krievkalniem, Lielajam Vipēdes ezeram, Slagūnes skoliņai, Cibēnu 

upurakmenim un citiem savdabīgiem objektiem. 

 Mežiem apaugušais Krievkalnu garais valnis ievērojams ar neparastu vaļņa formas reljefu. 

Augstākā vieta paceļas 149 m virs jūras līmeņa. Virsotnei ir stāvas jumta kores forma, no tās 

paveras skats uz Zemgales plašumiem. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 

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

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

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 19 

* 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,  

 ieejas maksa apskates objektos 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 14.04. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 14.04.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 14.04.,  

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 

 


