
  

 

 

 

 

 

   2022 

KĀJĀM SĒLIJAS PUSĒ  
Cenā iekļautas pusdienas!!!   

 !! 
 

  05.11. 1 diena EUR 28 / 15*  
 

  bērniem EUR 18/ 8*   
 ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

05.11. 

 

 

 

Rīga – 

Bārbele – 

Gārsene  –
Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 iesāksim sērīgi, apmeklējot Bārbeles sēravotu un Kulšēnu sēravotu, kas ir viens no ūdeņiem 

bagātākajiem avotiem Latvijā. To krāsa un aromāts liek aizdomāties par ainām no citām planētām. 

 Aklā purva taka ~2 km pastaiga pa labi iekārtotu purva taku – šeit varēsim vērot atklātas vai daļēji 

atklātas, tipiskas augstā purva ainavas – purva ezeriņus, lāmas, kā arī slēgtas mežu ainavas. 

 Saukas dabas parks. Tas veidots, lai saglabātu Augšzemes augstienes Sēlijas paugurvaļņa ainavu 

un biotopus. Teritorijai piešķirts arī Natura 2000 statuss. Saukas ezers – lielākais ezers Sēlijā! Tā 

krastos vairākas labiekārtotas un publiski pieejamas peldvietas. Ap ezeru ved marķēts velomaršruts 

26 kilometru garumā, kas pārsteigs ar skaistiem skatiem.  

 Ormaņkalna skatu tornis, kas ļauj apskatīt lielisko Saukas ezera un plašo Sēlijas mežu panorāmu.  

 Gārsenes parks – Dienvidsusējas upītes krastos pie Gārsenes pils izveidota vesela dabas taku 

sistēma (7 km).  

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 

Kopējais pārgājienu ilgums ~4 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 18  

* ceļojuma cena tiem, kas jau ceļojuši ar IMPRO (ir atrodami IMPRO datu bāzē): 

   pieaugušajiem EUR 15, bērniem kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: - EUR 8 

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 26.10. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 26.10., jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 26.10.,  

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 

 


