
  

 

 

 

 

 

   2023 

BRASLAS KLINTIS  

UN SENIE MEŽI 
Cenā iekļautas apskates objekti un pusdienas!!!   

 !! 
 

  09.07. 1 diena EUR 34 / 25*  
 

  bērniem EUR 24/ 15*   
 diena, ceļa posms  apskates vietas un objekti 

svētdiena, 

09.07. 

 

 

 

Rīga – Straupe –

Rīga 

 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Pārgājienā acis priecēs mežonīga daba, gleznaini skati, dažādu nokrāsu smilšakmeņu 

atsegumi. Visus nosaukumus neuzskaitīsim, katram ir sava krāsa un savs stāsts. Pieminēšanas vērti 

noteikti ir: Slūnu iezis – varenas smilšakmens klintis, kas izskata ziņā atgādina Latvijas kontūru, 

Braslas HES, Varšavu un Aņites ieži, kuros atrodami uzraksti sākot no 19. gs. beigām. Vairāki 

īpatnēji kristiešu reliģiskie uzraksti. Krauļukalna iezis un Jāņa vārti, kur ziemā veidojas skaisti 

leduskritumi. Buļu iezis – iespaidīgu izmēru augsts atsegumu komplekss 110 m garumā. Melnais 

iezis nosaukumu ieguvis, pateicoties melno ķērpju apaugumam. Viegli nebūs, bet katri pūliņi, 

iekarojot līdz 40 m augstās iežu virsotnes, radīs gandarījumu par paveikto un priecēs kā acis, tā 

sirdi. Taka vedīs līdz ar līkumaino Braslas tecējumu. Baudīsim ainavas un skatīsim brīvdabas 

ģeoloģijas muzeju, izzinot kādu nelielu daļu no bagātās Zemes ģeoloģiskās vēstures.  

 Straupes Vējiņu pazemes ezeri – lielākā pazemes ezeru sistēma Baltijā. Stāvi krasti, ēnainas 

gravas, smilšakmens atsegumi, milzīgas bedres un divas noslēpumainas alas ar dzidru ūdeni, kura 

temperatūra ir nemainīga. 

 ierašanās Rīgā pēc 19.30 
Kopējais pārgājiena ilgums ~5 h  (ar foto pauzēm). Izvēlieties ērtus pārgājiena apavus! 

Tā kā pārgājiens nozīmē ilgstošu atrašanos dabā, iesakām ņemt līdzi uzkodas un karstu tēju 

Atlaides  

   ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 24  

* 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 un pusdienas 

 personīgie izdevumi    

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 29.06. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz 29.06., jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 29.06.,  

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 

 


