
  

 

 

 
 

 

   2022 

CĒRTENES PILSKALNA 

NOSLĒPUMI UN  

SMILTENES EZERAINE 
Cenā iekļautas pusdienas!!!   

!! 
 

  26.06. 1 diena EUR 29  
 

  bērniem EUR 21  
ceļa posms  apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

26.06. 

 

 

 

Rīga – 

Smiltene– 

Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

Pārgājiens pa Smiltenes apkārtnes takām, baudot spirdzinošo priežu mežu, ainaviskos ezeru krastus un arī 

piepūšot vaigus, lai tiktu vienā otrā stāvajā paugurā. 

 Cērtenes pilskalns – vissenākais Smiltenes vēstures pagātnes liecinieks. Pilskalna augstums no Cērtenes 

upītes puses sasniedz gandrīz 25 m augstumu un uzskatāms par vienu no stāvākajiem pilskalniem. Lai 

pilskalnu nocietinātu, tam visapkārt izrakts līdz 12 m dziļš grāvis, ko uzskata par vienu no grandiozākajām 

fortifikācijas būvēm Latvijas pilskalnos. Iespējams, Cērtenes pilskalns ir viens no mūsu senajiem 

dubultsvētkalniem, un šī vieta senatnē bijusi ievērojams un nozīmīgs centrs plašai apkārtnei, kas vienlaikus 

varējis uzņemt daudzus tūkstošus cilvēku. Klievezers. 

 Meteorīta krāteris, aplūkosim šo objektu, kas ir kā neatminēta mīkla. Meteorīta sprādziena rezultāts vai dabas 

veidojums? Īpatnējs dabas veidojums, apaļa bedre ar nelielu valni. Skaidrosim tā izcelsmi. 

 Vecsautiņu avoti – spēcīgu avotu grupa izplūst nelielā, pašu avotu veidotā baseinā. Avotu neparastu dara 

mutuļojošo balto smilšu laukumiņu kontrasts ar tumšajām, kūdrainajām baseina nogulsnēm. 

 dosimies baudīt gleznainā Niedrāja ezera apkārtnes pauguroto reljefu, kur slēpjas vairāki mazi meža 

ezeriņi. Salainis pēc formas no putna lidojuma atgādina Latvijas kontūru. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 

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

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

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 21 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi,  

 ieejas maksa apskates objektos un pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 16.06. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 16.06.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 16.06.,  

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 

 


