SAULRIETS UN SAULLĒKTS
KURŠU KĀPĀ
01.08. – 02.08.
Visiem mūsu draugiem, sirds cilvēkiem, tuvo un tālo ceļojumu dalībniekiem !
Aicinām pievienoties un piedalīties!
1.augusts •
•
•
•

•
•
•

2.augusts •
•
•

•
•
•
•

8.00 izbraukšana no Rīgas vai
14.00 izbraukšana no Rīgas tiem, kas netiek no rīta
brauciens līdz Palangai (ceļš ~ 330 KM, ~ 4 stundas + pusdienu pauze ~ 1 stunda)
ierašanās Klaipēdā un pārcelšanās ar prāmi uz Kuršu kāpas (prāmis kursē 2-4 reizes stundā)
delfīnu un jūras lauvu priekšnesumi Klaipēdas delfinārijā (izrādes 13.00, 15.00 un 17.00)
brauciens līdz Nidai. Iekārtošanās viesnīcā
ap 21.00 dodamies uz Saulrietu kāpā pie Nidas
ap 5.00 dodamies uz Saullēktu Pārnidas kāpā
7.30 – 8.30 brokastis viesnīcā
9.00 – 10.00 izbrauciens ar kuģīti no Nidas gar Kuršu kāpas piekrasti
Nagļu kāpa – pastaigas un meditācija klejojošajā tuksnesī
Raganu kalns, Kuršu līča Zvejnieku ciematiņš Jodkrante, vieglas uzkodas
ap 16.00 pārcelšanās ar prāmi uz Klaipēdu. Supermārketā būs iespēja iegādāties uzkodas
ceļam vai paēst siltas vēlās pusdienas
mājupceļš

Izmaksas: Ls 30 / pers.
viesnīca, brokastis, organizatoriskie izdevumi
Nakšņošana: viesnīca Nidā: Auksines kopos*** www.auksineskopos.com
Transports: ar personīgajām automašīnām. Savā starpā sazinieties un saplānojiet, kas ar ko kopā dosies ceļā. Ja
nav neviena, ar ko apvienoties, zvaniet mums. Centīsimies palīdzēt.
Papildus izdevumi: kuģīša ekskursija Nidā 25 – 30 LTL (cena atkarībā no grupas lieluma), Jūras muzeja biļetes
cena pieaugušajam – 10 LTL, bērnam – 5 LTL (apmeklējot muzeju grupā), Delfinārija biļetes cena pieaugušajam –
16 LTL, bērnam – 8 LTL (apmeklējot izrādi grupā), foto atļauja – 5 LTL, prāmja Klaipēda - Kuršu kāpa Klaipēda biļete par mašīnu 40 LTL, pieaugušajam –2 LTL, bērnam (līdz 10 g.) – 1 LTL
Aptuvenais attālums no Rīgas turp un atpakaļ 750 km.
Pieteikšanās: zina@impro.lv vai ints@impro.lv
Apmaksa: Bankas konts LV80HABA0551016841948, "Hansabanka", AS 40003200786, “EKO CENTRS 3
SAULES” SIA, norāde “Par pakalpojumiem 01.08.”
Vietas viesnīcā Auksines kopos*** varam garantēt, ja apmaksa tiek veikta līdz 18.07.
Tālrunis informācijai: 29169605 (Zina), 29138161 (Ints)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palieciet jukuši, bet uzvedieties kā normāli ļaudis.
Riskējiet būt atšķirīgi, bet mācieties nepievērst sev uzmanību.
Ļaujiet izpausties savam patiesajam 'Es'.
Kas ir patiesais Es? Tas ir tas, kas tu esi, nevis tas, par ko tevi pataisa citi.
/P.Koelju/

