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Pēdas smiltīs…  

vējš matos 
Pārgājiens gar Baltijas jūru ar uzdevumiem un aktivitātēm.  

Pārgājiena maršrutā viens no skaistākajiem Vidzemes jūrmalas posmiem.  
 

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS/PĀRGĀJIENA PROGRAMMA 

  

   
 

Izbraukšana plkst. 8:00, no Jums ērtas vietas. 
 

Pārgājiena maršruta garums: ≈10 kilometri.  
 

Pārgājiena laiks: līdz 6 stundām, iekļaujot pauzes. 
 

Sarežģītība, reljefs: vieglas un vidējas sarežģītības. Smilšaina un akmeņaina pludmale. Daļa 
maršruta jāveic, pārvarot ļoti akmeņainu pludmali. 
 

Iespējamība saslapināt kājas un sasmērēt drēbes. 
 

Obligāta prasība: Apavi ar neslīdošu zoli. Akmeņi lietus laikā ir ļoti slideni. 
 

 
 
 



Ceļojumu sajūtu aģentūra “Travel Biiz” >>> Pēdas smiltīs… vējš matos 
 

 2 no 4 
 

 

Bruņojošies ar ērtu un pārgājienam piemērotu apģērbu, pusdienu maizēm, ūdeni un labu 
garastāvokli sveiksim jūru un dalīsimies komandās. Saņemsiet pirmās norādes un uzdevumus, 
lai sāktu pārgājienu gar jūru. Pārgājiena laikā būs jārisina dažādi uzdevumi, jāmeklē norādes, 
kā arī jāveic dažādi komandas uzdevumi.  
 

 
 

Pusdienu pauze, baudot līdzpaņemtās maizes un kārumus.  
 

Pārgājiena turpinājums. Redzēsiet skaistus klinšu atsegumus, kādu īpašu bāku,  
kā arī būs jāpārvar visai akmeņains jūras posms. Tas ir interesanti! 
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Mājupceļš. Vakarpusē atgriešanās. 
 

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

 Transporta pakalpojumi  

 Grupas vadītājs 

 Maršruta plānošana un saskaņošana  

 Pārgājiena programma ar aktivitātēm un spēlēm  

PAPILDU IZDEVUMI:  Pusdienu maizes, kāds kārums un dzeramais ūdens  

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

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 28,00 € ar PVN 31,00 € ar PVN 34,00 € ar PVN 38,00 € 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. 8:00 

no Jums ērtas vietas 

Šī ceļojuma 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. 63.02.500087 

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 

   Pēdas smiltīs… vējš matos 
 

“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/

