
   

 

 

 
 

 

   2022 

SEDAS TĪRELIS UN 

ZIEMEĻGAUJA 
Cenā iekļauts pikniks un ieejas maksa apskates objektos!!!   

!! 
 

  22.05. 1 diena EUR 31  
 

  bērniem EUR 25  
ceļa posms  apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

22.05. 

 

 

 

Rīga – 

Strenči – 

Seda – 

Vijciems – 

Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Strenču Gaujas dabas taka un stāsti par plostniekiem. Pastaigāsimies pa Mīlestības vēri un balto vītolu 

audzi, aplūkosim veco ozolu, kur daudzus gadus tika izdarītas atzīmes par lielajiem plūdiem Gaujā 

 Sedas pilsētiņas fenomens. Pilsēta būvēta pagājušā gadsimta 50. gados kā kūdras ieguves rūpnīcas 

strādnieku ciemats. Šeit saglabājusies tam laikam raksturīga arhitektūra ar dzeltenām tipveida mājām un 

ļoti pārdomātu ielu plānojumu.  

 dosimies iepazīt Sedas tīreli – vienu no lielākajiem Latvijas kūdras purviem, kurā vēl joprojām notiek 

intensīva darbība. No skatu torņa iespēja vērot kūdras ieguves laukus. Purvu apdzīvo daudz putnu un 

dažādu meža zvēru. (3 km)  

 Ziemeļgauja - unikāla teritorija, kas stiepjas no Valmieras līdz pat Gulbenes novadam un kuras 

galvenā "ass" ir neregulētās Gaujas ieleja ar blīvu vecupju sistēmu. Izcili daudzveidīgas pļavas un meži 

ar nozīmīgām vecu platlapju audžu platībām. Daudzu retu un aizsargājamu putnu, īpaši griežu, dzeņu, 

medņu u.c. sugu dzīves vieta. Zīles un Vekšu takas (3.5 km), kur skatāmi Eiropas nozīmes īpaši 

aizsargājami mežu biotopi, piemēram, nogāžu un upju palieņu meži, kuros aug simtgadīgie ozoli un citi 

platlapji. Tas ir nekopts, pirmatnējs mežs ar sakritušiem zariem. Takā vairāki tiltiņi un skatu platformas. 

 Vijciema čiekura kalte – kur ar simtgadīgām metodēm joprojām tiek iegūtas sēklas no priežu čiekuriem  

 ierašanās Rīgā pēc 20.30 
Kopējais pārgājiena ilgums ~4,5h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

 

Atlaides  
   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 25  

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 
 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi,  

 ieejas maksa apskates objektos un pikniks 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 12.05. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 12.05.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.05.,  

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 

 


