
  

 

 

 

 

 

   2023 

LAIŽAM DABĀ  

KOPĀ AR MĀRI OLTI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un pusdienas !!! 

 
 

  16.04. 1 diena EUR 40    

   bērniem EUR 30* 
 

 bērniem kopā ar vecākiem EUR 5** 
diena, ceļa posms apskates vietas un objekti 

svētdiena,  

16.04.  

 

 

Rīga – Ērgļi –  

Rīga 

• 7.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

• dosimies un ieklausīsimies dabā pavasarī, kad viss sāk mosties, pēc ziemas 

miega. Uzzināsim daudz aizraujošu stāstu. Esiet vērīgi! Dosimies nelielos 

pārgājienos Ērgļu apkārtnē. 

• ekspedīcija uz Akmeņupīti - nelielu Ogres pieteku, kurā īsi pirms tās ietekas Ogres 

upē ir izveidojies milzīgs akmeņu krāvums. Pavasara ūdeņiem veļoties pār to, upīte 

rada kalnu upju krāces. 70m garā tecējuma posmā upītes kritums ir 10m, un tās gultne 

ir pilna ar lieliem apsūnojušiem akmeņiem. 

• Pusdienas (cenā) 

• Gaiziņkalns - Latvijas augstākās virsotnes iekarošana 

• ierašanās Rīgā pēc 19.30 
 

Atkarībā no laika apstākļiem programmā iespējamas nelielas izmaiņas. 

!!! Līdzi jāņem piemēroti, ērti pārgājienu apavi, vēlams – ūdensnecaurlaidīgi. 
 

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

**  ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši 17 gadu vecumu un kam līdzi brauc  

      vismaz viens no vecākiem (tētis, mamma) – EUR 5 

Ceļojuma cenā ietilpst Ceļojuma cenā neietilpst 

• transporta pakalpojumi  ceļojuma laikā 

• grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

• ieejas maksa apskates objektos un pikniks dabā 

• veselības apdrošināšana    

 

Pieteikšanās ceļojumam Atteikšanās no ceļojuma 

• jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

• atlikusī summa jāsamaksā līdz 06.04.  

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

• atsakoties no ceļojuma pēc 06.04. 

• 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 

 


