
  

 

 

 

 

 

   2023 

AR SLĒPĒM PIEBALGAS 

PAKALNOS 
Cenā iekļauts pikniks!!!   

 !! 
 

  25.02. 1 diena EUR 37/ 25*  
 

  bērniem EUR 27/ 15*   
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

sestdiena, 

25.02. 

 

 

 

Rīga – Bērzkrogs –

Abrupe – 

Bērzkrogs – Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Saģērbsimies silti un dosimies pārgājienā ar slēpēm Piebalgas apkārtnes pauguros  

Vanagkalna slēpošanas takās. Šis ir ne vien novads ar ļoti bagātu kultūrvēsturisko 

mantojumu, bet arī ar lielāko sniega garantu, jo tepat līdzās atrodas Zosēnu meteostacija, 

kur reģistrētas allaž zemākās temperatūras un pirmās sniega segas. Skatienam pavērsies 

tipiskas Vidzemes augstienes ainavas, kur mijas viensētas, meži un lauki, pauguri ar 

purviņiem un maziem ezeriņiem. Pusdienas ieturēsim Vanagkalna omulīgā kafejnīciņā, 

ēdot karstu zupu un dzersim siltu tēju ar medu. Iespējama slēpju noma. Labiekārtotas, 

marķētas slēpošanas distances gan klasiskajam solim, gan arī slīdsolim. Maršruta realizācija 

atkarīga no laikapstākļiem!  

Maršruta garums orientējoši 20km (var izvēlēties arī īsāku maršrutu) 

 ierašanās Rīgā pēc 18.30 
Personīgās mantas būs ērtāk nest mugursomā. Tā kā pārgājiens ar slēpēm nozīmē atrašanos 

ziemā, vēsā laikā pie dabas krūts, vēlams paņemt līdzi kādas uzkodas un tēju!  
 

Atlaides  

   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 27  

* ceļojuma cena tiem, kas jau ceļojuši ar IMPRO (ir atrodami IMPRO datu bāzē): 

   pieaugušajiem EUR 25, bērniem kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: - EUR 15 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 
 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 pikniks 

 slēpju noma (komplekta noma Vanagkalnā 7-10 

EUR, kas jāpiesaka iepriekš - slēdzot līgumu)  

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 15 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 15.02. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 15.02.,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 15.02.,  

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,  
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


