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Amatas upe ir Gaujas kreisā krasta pieteka. Skaista un strauja pavasara upe, kad 

drosmīgākie laivotāji palu laikā cīnās ar upes krācēm, kritumiem un patiesi straujo 

tecējumu. Pavasara beigās un vasaras sākumā Amata kļūst rāmāka, taču ne mazāk 

valdzinoša, skaista un čalojoša. Ejot gar upi, redzami dolomīta stāvkrasti, smilšakmens 

atsegumi un brīnišķīgi upes vijumi. 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS - PĀRGĀJIENA PROGRAMMA 

  

   
 

Maršruta garums: ≈12 kilometri.  
 

Pārgājiena laiks: 6 stundas, iekļaujot pauzes un piknkiku pārgājiena noslēgumā 
 

Sarežģītība, reljefs: vidējas sarežģītības ar dažādiem segumiem (takas mežos, pļavās, gar upes 
krastu). Trīs izteikti kāpumi un kritumi. Jāpārkāpj arī kādam nokritušam kokam.  
 

Obligāta prasība: piemērots apģērbs, ūdensnecaurlaidīgi pārgājiena apavi. 
Lūdzu nevelciet kājās pilsētas kurpes un parastas ielas kediņas. Lietus laikā taka var būt dubļaina. 
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Takai pa vidu ir vairākas atpūtas vietas, kurās atpūsties, ieturēt kopīgu maltīti un pat iekurt 
ugunskuru. Lai pārgājiens būtu interesantāks varēsiet piedalīties geocaching slēpņu meklēšanā. 
 

 
 

 

 

Kāpiens Ainavu kraujā. No šejienes redzama mežu ieskautā ieleja, upes spožā lenta, pļava un ceļš. 
Zem kājām daudzkrāsains atsegums, kurā kārtu kārtām redzama zemes ģeoloģiskā vēsture. 
 

 
 

Pārgājiena turpinājumā būs apskatāma vesela iežu galerija: mežonīgais Vanagu, aizraujošais 
Lustūzis, tēlainais Miglas iezis un citi. 
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Pārgājiena noslēgumā vēl kāds Latvijas fenomens – 20 metrus augstais Zvārtes iezis, kas ir  viens 
no Latvijas dabas ainavas simboliem.  
 

 
 

 

“Travel Biiz” ir sarūpējis visu nepieciešamo inventāru (statīvs, ugunskura zupas katls, kauss 
u.tml.), lai pagatavotu ugunskura zupu. Jums jāsagatavo tikai nepieciešamie pārtikas produkti. 
Ja pārgājiena noslēgumā vēlaties kopīgi gatavot zupu, tad informējiet mūs! 
 

 
 

Mājupceļš. Vakarā atgriešanās. 
 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu, būs parūpējies, lai arī pavadītais laiks būtu 
interesants un izzinošs. Konkursi, spēles un daudz pozitīvu emociju. 



Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” >>> Pārgājiens gar čalojošu upi 
 

 4 no 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENĀ IEKĻAUTS: 

 Transporta pakalpojumi 

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Ekskursijas maksa zivjaudzētavā 

 Inventārs ugunskura zupas pagatavošanai 

PAPILDU IZDEVUMI:  Ūdens, uzkodas, piknika lietas, produkti zupai 

SKOLĒNU SKAITS: 44-36 skolēni 35-30 skolēni 29-25 skolēni 24-21 skolēni 

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 29,00 € ar PVN 32,00 € ar PVN 36,00 € ar PVN 40,00 € ar PVN 
Uz katriem desmit skolēniem viens pedagogs ekskursijā var doties bez maskas (papildus skolēnu skaitam) 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 7:30 

no Jums ērtas vietas 

Šī programma  

VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam! 
 
 

Lai rezervētu programmu,  

sazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms 

ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

    Ekskursijas/pārgājiena programma 

  Pārgājiens gar čalojošu upi 

 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/

