
  

 

 

 

 

 

   2022 

SVEĶUPE UN LENČUPES 

KANJONS 
Cenā iekļauts pikniks!!!   

!! 
 

  22.01. 1 diena EUR 33 / 20*  
 

  bērniem EUR 23 / 10*   
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

22.01. 

 

 

 

Rīga – Straupe –

Auciems – 

Raiskums – Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas 

 Skaists un iespaidiem bagāts pārgājiens gar Sveķupes un Lenčupes krastiem Raiskuma 

apkārtnē. Krāšņa un mežonīga daba ar dziļām ielejām un gleznainiem upes ielokiem slēpj 

sevī virkni senvietu un arheoloģisku vērtību – vēsturiskas liecības par gadsimtu griežiem 

Livonijas sirds mežainajos kambaros. Izvēlētās takas ir pirmatnējas un cilvēku vēl 

neiemītas, ainavas – nepieradinātas un neuzpucētas; aiz katra līkuma – ainaviski jauns 

pārsteigums, līdz beidzot atkal sasniegts plašs, aptverams apvārsnis Raiskuma ezera krastā. 

Vietām maršruts ved tieši pāri upēm, ko šķērsosim pa tiltiem, kurus būvējusi pati daba. 

Pusceļā atpūtas pauze ar īpašām, spēcinošām uzkodām 

 ierašanās Rīgā pēc 18.00 
Izvēlieties ērtus, mitrumizturīgus pārgājienu apavus, ziemas zābakus! Personīgās mantas būs 

ērtāk nest mugursomā. Tā kā pārgājiens nozīmē atrašanos lielākoties pie dabas krūts, vēlams 

paņemt līdzi maizītes un tēju!  
 

Atlaides  

   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 23  

* 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 

 pikniks 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 12.01. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 12.01.,  

jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 12.01.,  

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 

 


