
  

 

 

 
 

 

   2022 

IMULAS UN AMULAS 

KRASTI VIZBUĻU ZIEDOS  
Cenā iekļautas pusdienas!!!   

 !! 
 

  04.05. 1 diena EUR 29 / 20*  
 

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

trešdiena, 

04.05. 

 

 

 

Rīga – Kandava –

Plosti  – Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 dosimies pārgājienā gar gleznainajiem Imulas un Amulas krastiem, baudot ainavu 

dažādību: stāvi upes krasti, dolomīta atsegumi, sānu gravas, pļavas un nogāzes, kā arī avoti, kas 

iztek upes terašu nogāzēs. Tāpat vērojama arī liela augu daudzveidība, – šeit sastopamas vairāk 

nekā 50 aizsargājamās augu sugas. Kalnamuiža un Kalnamuižas dzirnavu paliekas.  

 teikas un leģendas pie Zāģeru Velnakmens un Bedrīšakmens.  

 kāpiens Buses pilskalnā, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Imulas ieleju. Baznīckalns – sena 

kulta vieta. 

 Kauķa kalns, pie kura varēs veldzēties ar kristāldzidru avotūdeni. Pats Kauķa kalns ir 

šūnakmens klintis, un tā nosaukums kurzemnieku dialektā nozīmē Kaļķa kalns.  

 pusdienas (cenā!) 

 pārgājiens Čužu purva dabas liegumā: Sēravots, Velna acs avots, Smirnieku strauts. Te 

apskatāma bijusī sēravotu dziednīca un īpaši aizsargājamā čužu audze.  

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 
Kopējais pārgājiena ilgums ~6,5 h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi uzkodas un 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 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 26.04. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 26.04.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 26.04.,  

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 

 


