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PA ĀŽA MUGURU UN  

ČUŽU PURVU ZIEDONĪ 
Cenā iekļautas apskates objekti un pusdienas!!!   

 !! 
 

  23.07. 1 diena EUR 34 / 25*  

 

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

svētdiena, 

23.07. 

 

 

 

Rīga – 

Tukums – 
Rauda – 

Kandava  
– Rīga 

• 8.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

• Milzukalna dabas parks. Milzu kalniem jābūt milzu nogāzēm. Smārdes pagastā esošā aptuveni 40 m 

augstā Milzukalna nogāzes ir tik izcilas, ka īpaši uz tām augošo mežu aizsardzībai jau 1987. g. izveidota 

aizsargājama dabas teritorija. Izmantojot korektus ģeologu terminus, Milzukalns ir kēmu paugurs ar 

noapaļotu virsotni, kurš atrodas divu savstarpēji šķērsojošos vaļņveida grēdu krustpunktā. 

• Āža kalns un Vilkaču taka. Raudas mežos izveidotā Vilkaču taka ir nepilnus trīs kilometrus gara, marķēta 

ar baltu vilka ķepu nospiedumiem uz kokiem un izved pa nelielu loku ar leģendām par vilkačiem bagāto 

Tukuma puses mežu. Par Raudas mežu klīst mistiski stāsti un leģendas – īsts spokaiņu mežs! Kā izceļ 

tūrisma speciālisti, enerģētiskā spēka ziņā tas nenieka neatpaliek no leģendārajiem Pokaiņiem. Raudas 

meža mistiku grāmatā Kurzemes vilkaču nostāsti aprakstījis teologs Ralfs Kokins. Turpat blakus Vilkaču 

takai atrodas Āža kalns. Arī te izveidots maršruts – Āža kalna taka – pastaigai pa Āža muguru, jo kalns 

šķērsgriezumā atgādinot āzi, no kā arī esot cēlies kalna nosaukums. No kalna var redzēt Durbes pili.  

• Pārgājiens Čužu purva dabas liegumā: Sēravots, Velna acs avots, Smirnieku strauts. Te apskatāma 

bijusī sēravotu dziednīca un īpaši aizsargājamā čužu audze. Taku var izstaigāt visos gadalaikos, taču 

viskrāšņāk tā izskatās jūlijā, augustā, kad zied krūmu čužas. 

• 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 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 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 13.07. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

• atsakoties no ceļojuma līdz 13.07., jūs zaudējat EUR 10  

• atsakoties no ceļojuma pēc 13.07.,  

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 

 


