
  

 

 

 
 

 

   2022 

MEŽONĪGIE  

RAUŅA KRASTI 
Cenā iekļautas pusdienas!!! 

 !! 
 

  16.10. 1 diena EUR 29 / 19*  
 

  bērniem EUR 20/ 10*   
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

16.10. 

 

 

 

Rīga – Vaive – 

Priekuļi – Rīga 

Kad gājputni jau devušies uz siltajām zemēm, birst pēdējās lapas un dabā iestājies 

klusums, dosimies ieklausīties Rauņa straujajā tecējumā! Šis pārgājiens ir piemērots 

mežonīgas dabas cienītājiem! 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 pārgājiens pa līkumotajiem Rauņa upes krastiem. Rauņa upes ieleja ir grūti 

pieejama, un cilvēku ietekme uz to ir bijusi ļoti niecīga. Labiekārtotas takas te 

negaidiet – tā būs savā ziņā cīņa ar dabu un sevi. Raunis ir viena no retajām Latvijas 

upēm, kuras nosaukums ir vīriešu dzimtē. Upe ir ārkārtīgi ainaviska, strauja, sekla, 

līkumaina un akmeņaina, īpaši lejas posmā. Rauņa lejtecē smilšakmens atsegumi 

sasniedz pat 30 metru augstumu! Apskatāms arī Rauņa Skaņaiskalns (kalns ar 

atbalsi), kur atrastas senu dzīvnieku fosilijas. 

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 
Paaugstināta grūtības pakāpe! Kopējais pārgājiena ilgums ~5,5 h (ar foto pauzēm).  

Ieteicami gumijas zābaki, jo vietām pārgājiena maršruts ved pa upes gultni! 
Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi arī 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 06.10. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz  06.10.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 06.10.,  

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 

 


