
  

 

 

 

 

 

   2023  

KUR MUNAMEĢIS UN 

LAKSTĪGALU TREĻĻI SKAN 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

un veselības apdrošināšana! 
Cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksa sacensībās !!! 

 

  

  03.06.  1 diena EUR 33 

ceļa posms apskates vietas un objekti 

sestdiena 

03.06. 

 

 

Rīga –  

Veclaicene – 
Hānja –  

Reuge  –  
Ape –  

Rīga 

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Leģendām apvītais Munameģis ar skatu torni, no kura paveras lieliska panorāma uz apkārtnes 

pauguriem un ezeriem.  

 Vellamegi kalns pēc relatīvā augstuma ir visaugstākais kalns Igaunijā – 84 m, pārsniedzot pat 

Lielo Munameģi. Nogāzes brīžiem ir ļoti stāvas, un slīpums sasniedz 35–40 grādus. Vellamegi 

2,2 km garā pārgājienu taka ved no kalna pakājes līdz virsotnei. Te augošajiem mežiem ir 

noteikts egļu genofonda rezervāta statuss.  

 Dosimies klausīties lakstīgalu dziesmas Lakstīgalu gravā, kur iespējams iepazīties ar mūžīgā 

dzinēja ūdens trieča darbību. Un kāpsim neparastā skatu tornī, kas atgādina putna ligzdu. 

 Sennas (Sännas) Debesu taka ir pārgājienu taka, uz kuras ir uzstādīts Saules sistēmas modelis 

ar mērogu 1:1 miljards. Saule un četras pirmās planētas atrodas Sennas muižas tuvumā, 

nākamās planētas atrodas Pärlijõe upes ielejā starp Sennas un Hurdas ciematiem. (2,2 km).  

 Pehni Dabas centra eglainē uzstādīti meža skaņu megafoni – trīs milzīgi koka rupori jeb Ruup, 

kuru diametrs ir trīs metri. Ruup ir atvērta bibliotēka, kur ir tikai viena grāmata – daba.  

 Paganamā (Velna zemes) skatu tornis un ainava, kur mijas stāvi pauguri ar ezeriem un 

purviem. Dziļā Piiri ieleja, kas atdala Hānjas augstieni no Alūksnes augstienes. 

 ierašanās Rīgā pēc 21.00 
 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un 

EUR 20 avansa iemaksas 

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 24.05. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 atsakoties no ceļojuma līdz  24.05., jūs zaudējat 10€ 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.05.,  

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt  

citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

 transporta pakalpojumi ceļojuma laikā 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa apskates objektos un veselības apdrošināšana 

 pusdienas (būs iespēja pasūtīt ceļojuma dienā)     

Atlaides bērniem 

ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu: – EUR 30 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām 

 

  

 

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 

 


