
  

 

 

 
 

 

   2022 

LĪČU - LAŅĢU KLINTIS  

UN AR MŪZIKU DABĀ 
 Cenā iekļauts pikniks un muzikāls priekšnesums! 

 

  04.09. 1 diena EUR 30  

ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

04.09. 

 

Rīga –  

Liepa –  
Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Lielās Ellītes arkāde ir vienīgais šādas formas dabīgā smilšakmens veidojums Latvijā – 

23m garā ala kopā ar avotu ir nozīmīga svētvieta 

 Lodes māla karjers kļuva slavens pasaules mērogā, kad 1970.gadā ģeologs V. Kuršs te 

pirmoreiz pasaulē atklāja labi saglabājušos bruņuzivju un bārkšspuru zivju 

pārakmeņojumus– vēl joprojām nekur citur nav atrastas tik labi saglabājušās šo zivju fosilijas 

 Līču – Laņgu klintis ir viens no apslēptajiem Latvijas dārgumiem. Apmēram kilometru garā 

klinšainā krauja Gaujas senlejas kreisā pamatkrasta nogāzē no upes puses nav saskatāma. Šī 

vieta apburs katru dabas mīļotāju – klintis sniedzas 30 m augstumā, un to formas ir ļoti 

daudzveidīgas, dominē vairāk nekā 10 m augstas vertikālas sienas, ko saposmo dziļas sānu 

gravas. No Līču–Laņģu klinšu piekājes izplūst ~20 avotu, kas izveidojuši dažāda garuma alas 

un nišas.  

 Baudīsim kokles maigo skanējumu, kas atbalsosies dabas koncertzālē!  

 Pastaigas noslēgumā pikniks Rāmniekos. 

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 

Kopējais pārgājiena ilgums ~4.5h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 
 

Atlaides bērniem 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 27 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 pikniks un muzikāls priekšnesums  

 personīgie izdevumi 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 25.08.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to 

nebrīdinot  

 atsakoties no ceļojuma līdz 25.08. 

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 25.08. 

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 

 


