
  
 

 

 
 

 

2022 

NEMUNAS IELEJAS 

DABAS VILINĀJUMS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
   

           14.05. – 15.05. 2 dienas EUR 90  
  bērniem EUR 65 

 ceļa posms apskates vietas un objekti naktsmītne 

sestdiena 

14.05. 

 

Rīga – 

Eleja –  

Tītuvēni – 

Kauņa  

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 skats uz Žemaitijas plašumiem no Moteraiša pilskalna.  

 Viens no Žemaitijas skaistākajiem skatu punktiem – Medvēgaļa kalns ar blakus 

esošo pilskanu un elku kalnu,  

 Giliusa ezera dabas taka, kas ļaus baudīt daudzveidīgos ezera krastus un gleznainus 

skatus teju 3,5 km garumā. 

 Tītuvēnu paugurotais apvidus 

 Jiesos atsegums, kas paslēpies Kauņas pievārtē pie nelielas upītes gravā.  

 Kadiķu ielejas taka, viena no skaistākajām Kauņas reģiona apskates takām, kas 

ikvienam jāapmeklē un jāredz. Tā ir dabiska kadiķu audze Nemunas ielejā, Kauņas 

ūdenskrātuves nogāzē. Daļu takas veido dēļu laipas. Tā sākas lapegļu audzē, un tad 

paveras pasakaini skati pār kadiķu džungļiem uz upes ieleju. (1.5km) 

 Dubravas purva laipu taka – vieta, kur aizbēgt no lielpilsētas kņadas un izbaudīt 

purva ainavas. (1.5km) 

Kopējais pārgājiena ilgums ~3,5h (ar foto pauzēm). 

***viesnīca 

Kauņā 

svētdiena 

15.05. 

 

Kauņa - 

Birštona –  

Dūkštas –  

Grenctāle –  

Rīga   

 

 Nemunas loku parks – izcili ainavisks Nemunas upes posms starp Alītu un 

Pakuonis, kur upe veido vairākus plašus meandru lokus ar līdz pat 40 m augstiem 

morēnas atsegumiem. Balbierišku atsegums un skatu platforma.  

 Pastaigu takas Birštonas apkārtnē, kur tuvējā apkaimē atrodami ~70 neparasti 

avoti, tāpēc nelielā pilsētiņa Nemunas loku reģionālajā parkā ir kļuvusi par pievilcīgu 

atpūtas un relaksācijas centru. 

 Kāpiens augstākajā skatu tornī Lietuvā – skatu platforma atrodas 45 m augstumā. 

No skatu torņa paveras iespaidīgs skats uz Nemunas lokiem.  

 Mājupceļā piestāsim vēl pie vienas Lietuvas likteņupes – Neris upes krastos 

izveidotajā reģiona parkā. 

 Dūkštas pastaigu taka ved gar Neris upes krastu, šķērsojot vairākas sānu gravas, 

ļaujot apskatīt vietējo pilskalnu kompleksu un baudīt ainavu no galvu reibinošiem 

augstumiem upes stāvkrastā. (5km) 

 Dūkštas ozolu audzes izziņu taka – ved pa lielāko un vienu no vecākajiem 

dabiskajiem ozolu mežiem, kas līdz mūsdienām saglabājies Lietuvā. Vairāk nekā 200 

gadu vecu ozolu ēnā savas mājas atrod daudzas retu dzīvnieku, augu, sēņu un sūnu 

sugas. Šajā izziņas gājienā jūsu pavadoņi būs arī 38 lietuviešu dievu, dieviešu un citu 

mitoloģisko radījumu skulptūras. Ceļojums vedīs jūs uz mītiskiem laikiem, kad 

pēdējie Eiropas pagāni lietuvieši kādreiz pielūdza savus dievus svētajos ozolu mežos. 

Mēdz teikt, ka senie lietuviešu augstie priesteri, saukti par kriviai krivaičiai, varēja 

dzirdēt dievu vārdus, kas viņiem nodoti caur ozollapu šalkām. (3 km) 

Kopējais pārgājiena ilgums ~4h (ar foto pauzēm). 

  atgriešanās Rīgā pēc 20.00 

Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus!  

Atkarībā no laika apstākļiem programmā iespējamas nelielas izmaiņas. 

 



 

    Naktsmītnes 

***viesnīca Kauņā: 2 - vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis 
  

Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam ,nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 
 EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl 30 EUR jāiemaksā ne vēlāk kā  14.04.  

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 05.05.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus,  
IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot  

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 14.04., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc  14.04., jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.05.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  
citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

   Atlaides un piemaksas  

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī  
vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu un ceļo  

kopā ar pilnvaroto personu – EUR 65 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu– EUR 20 

Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta  pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

 naktsmītnes viesnīcā, brokastis,  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā  

paredzētajos apskates objektos 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst  

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir nedaudz  
augstākas nekā Latvijā, (~EUR 25- 30 uz abām dienām).  

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, nepieciešama  
vēl vismaz tikpat liela summa 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai 

Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir 

derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai 

 ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē,  

kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
 

  

 

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 

 


