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TALSU PAUGURAINES 

PAKALNOS 
Cenā iekļauts pikniks!!!   

 !! 
 

  31.07. 1 diena EUR 29 / 20*  
 

  bērniem EUR 19 / 10*    
   apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

31.07. 

 

 

 

Rīga –  

Talsi –  

Rīga 

 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

Dabas parks “Talsu pauguraine” ir viens no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem 

apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu un vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. Izcili ainaviska teritorija! 

 Dižskābaržu audze – neparastais biotops Latvijai, kur platlapju koku vainagi pat saulainā dienā pamežu 

atstāj pamatīgā tumsā.  

 Mācītājmāja un Mācītājmājas dižozols. K. F. Amendas piemiņas vieta. K. F. Amenda bijis mācītājs, 

vijolnieks un slavenā komponista Ludviga van Bēthovena tuvs draugs. Viņš dzīvojis Talsu mācītājmuižā, 

kur šobrīd iekārtota viņa piemiņas istaba un kuras teritorijā atrodas K. F. Amendas kapavieta. 

  Milzu kalns, kura pakājē paslēpies guļ romantiskais Sapņu ezers, iecienīta mīlētāju, jaunlaulāto un 

mākslinieku vieta. Sirdsezers un Vīnleja. Sirdsezers paslēpies Āžu kalna un Milzkalna pakājē un savu 

nosaukumu ieguvis no sirdsveida formas.  Pikniks pie dabas 

 Ziemeļkurzemes augstākā vieta – Kamparkalns (174 m v.j.l.) un skatu tornis (28 m). No torņa var vērot 

gan Talsu pauguraines mežu, pakalnu ainavas un ezerus, gan arī tālākus pagastus un objektus.  

 Vanagkalns (Upurkalns) – sena kulta vieta, no kuras paveras teicams skats uz apkārtni. Netālu atradusies 

Sapņu birzs, kurā zīlnieki senatnē skaidrojuši sapņus. Neparastā ainava Villu grants karjerā. 

 ierašanās Rīgā pēc 20.00 

Kopējais pārgājiena ilgums ~6,5 h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi uzkodas un ūdeni! 
 

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 pikniks 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 21.07. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības jūsu 
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 21.07 .,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 21.07 .,  

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 

 


