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EMBŪTES DABAS PARKA 

PAKALNOS  
Cenā iekļauti vietējo gidu pakalpojumi un pusdienas!!!   

 

  22.10. 1 diena EUR 31  

 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

22.10. 

 

 

 

Rīga – Embūte –  

Lielbāta – 

Vaiņode– Aizvīķi – 

Gramzda -  

Rīga 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

Dosimies uz Lejaskurzemi, uz Embūtes pauguraini, kuru dēvē arī par Dienvidkurzemes Šveici! 

 Embūtes dabas parks, saukts par Embūtes senleju, ir viena no skaistākajām, interesantākajām un 

noslēpumainākajām Kurzemes vietām. Pastaiga pa leģendām un teikām apvīto lokveida dabas 

taku (~ 3 km gara pa ļoti paugurainu reljefu). Romantiskā teika par kuršu vadoņa Induļa un vācu 

komtura meitas Ārijas mīlestību. 1977.g Embūtē tika izveidots dabas parks senlejas vērtīgo gravu 

un nogāžu mežu aizsardzībai. Dabas takā ir skatu platformas un skatu tornis. 

 Lielākais Latvijas dzidravots - Lielbātas avots. Tas tiek uzskatīts par dziedniecisku un maģisku, 

jo tek no rietumiem uz austrumiem pretī saulei. (Noderēs līdzpaņemta tukša pudele) 

 Volzbaha kalna ainaviskie dabas skati. 

 Padomju armijas aviācijas bāzes - Vaiņodes lidlauka apskate.  

 Savdabīgais un noslēpumiem bagātais Aizvīķu mežaparks, tā maģiskie stāsti un unikālās 

koktēlnieka Egona Ķeruža koka skupltūras, kurās iemiesotas gan vietējo dzīvesstāstu detaļas, gan 

visas latviešu tautas vēsturiskie notikumi. Pastaiga pa pauguraino parka reljefu vietējā gida 

pavadībā, klausoties stāstos un nokļūstot mazliet citādā realitātē.  

 ierašanās Rīgā pēc 20.00  

 Tā kā pastaigu laikā ilgstoši atradīsimies dabā, iesakām izvēlieties ērtus pārgājiena apavus, lietu 

un vēju aizturošu vējjaku, nūjas, ņemt līdzi uzkodas, tēju vai ūdeni! 
 

Atlaides  

   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 25  

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi un vietējie gidi 

 pusdienas  

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 12.10. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 12.10.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.10.,  

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 

 


