„Viesības!”
Pieteikšanās ir sākusies!
Piedzīvojuma datums 19. un 20. janvārī! (Piesakies laicīgi, jo dalībnieku skaits ir ierobežots)
Šis piedzīvojums norit tikai vienu reizi gadā! Tikai janvārī! Un notiks jau ceturto gadu pēc kārtas!

Gatavojies, mīklu čempionāts arī būs!
Sākums un tikšanās 19. janvārī Ērgļu dzelzceļa stacijā. Ierašanās no 11:30.
Šogad „Viesībās” tiks apvienoti divi dažādi piedzīvojumi:
„Ciemos pie vietējā” un „Vanagkalna skartie”.
„Ciemos pie vietējā” ir unikāls piedzīvojumu seriāls, kurā mēs, ekskluzīvi un pa īstam, aplūkojam konkrēto vietu un
apkārtni, par galveno varoni un vislabāka gida ādā ļaujot iejusties kādam respektablam vietējam iedzīvotājam.
Ar viņa palīdzību mēs dzirdam vispatiesākos un īstākos vietējos stāstus, apskatam pašas labākās vietas un objektus,
tādus, kuri, parasti, nav atrodami ierastajos tūrisma ceļvežos. Ja arī ir, tad mēs tos aplūkojam no pavisam cita skatu
punkta.
Šī piedzīvojuma ietvaros mēs mēdzam iekļūt pat tādās vietās, kur citkārt būtu krietni jānopūlās ar „caurlaides”
saņemšanu. Bet ne tad, ja mūsu gids ir respektabls – Vietējais!
Šoreiz vislabākā gida ādā iejutīsies viens varen liels gan Ērgļu, gan Latvijas patriots! (kurš tas būs, uzzināsi ierodoties:)
„Vanagkalna skartie”- visiem, kuri kaut reizi ziemā ir viesojušies Vanagkalnā, pēc tam ir viena kopīga vēlme.. Vēlme
tur atkal atgriezties!
Tie, kuri vēl nav bijuši „Vanagkalnā” un vēl nav iepazinuši šīs vietas unikālos saimniekus, jums ir lieliska iespēja to
izdarīt!
Tur ir tā, kā citur nav! Tā ir kā Amerika Latvijā! Un tur tiešām ir visgardākie ēdieni Latvijā!!
Nakšņosim, kā arī baudīsim maltītes Vanagkalna telpās, būs iespēja iet pirtī, līst āliņģī. No rīta mēs kāpsim uz distanču
slēpēm un dosimies pārgajienā pa skaistajiem Jaunpiebalgas pakalniem.
Ja arī nekad neesi kāpis uz distanču slēpēm- nebaidies! Vanagkalns jau tagad katru dienu rūpīgi sagatavo ļoti plašu
trašu tīklojumu, pa kuru var viegli un patīkami slēpot arī „šļūkājot”. Katrā ziņā ir vērts doties šajā pastaigā, kaut vai
ejot kājām. Tu jebkurā laikā varēsi atgriezties un sildīties pie kamīna, baudot siltu tēju.
Plāns:
12:00 izejam no Ērgļu dzelzceļa stacijas.
Vietējā pavadībā dosimies, aptuveni, 3 līdz 4 stundu gājienā pa Ērgļu pilsētu un tās apkārtni. Gājiena laikā uzzināsim
daudz ko jaunu un izmēģināsim labākos Ērgļu pakalnus. Tāpēc iesakām līdzi ņemt ragavas!! Bērniem noteikti patiks!
Atgriežamies sākumpunktā, turpat stacijā ieturam pusdienas.
Pēc pusdienām un stacijas apmeklējuma dosimies uz Vanagkalnu.
Vanagkalnā katram tiks ierādīta guļvieta, kurā katrs mierīgi varēs iekārtoties.
Vakariņu laiks paredzēts astoņos vakarā (laiks var tikt nedaudz mainīts).
Vakara gaitā būs prezentācija, kurā visi kopā atskatīsimies uz dažādiem, Domas Dabā, piedzīvojumiem.
Tāpat būs iespēja iet pirtī, ja kāds vēlēsies, varēs doties nakts slēpojienā.
Rīts, brokastis. (Iepriekšējā vakarā kopīgi vienosimies par laiku, cikos tās būs)

Pielaikojam slēpošanas inventāru un dodamies pārgājienā uz ezeru.
Ikvienam ir iespēja jebkurā laikā atgriezties, sildīties pie kamīna baudot tēju vai pusdienot.
Tāpat, ikviens, varēs pavadīt laiku trasē, cik vien ilgi vēlēsies.
Kā sagatavoties?
Ragavas (ieteicams).
Apģērbs aktīvai dzīvošanai ārā.
Gulēšana būs siltās iekštelpās un katram tiks ierādīta guļvieta. Bet katrs pats nodrošina sev guļammaisu vai citas
nepieciešamās lietas, katram gadījumam vari paņemt līdzi arī paklājiņu.
Pirtij nepieciešamās lietas.
Lukturītis (ieteicams).
Priekš sevis kādu gardumu.
Apmaksa.
1. variants: Pilna dalības maksa - 48 eiro.
Tajā ir iekļautas:
Pusdienas Ērgļu Stacijā.
Izplānota, pārgājiena rakstura ekskursija pa Ērgļiem.
Vakariņas, brokastis, slēpošanas inventārs, pirts, naktsmītne Vanagkalnā.
2. variants: Dalības maksa tikai 19. janvārim - 40 eiro. (Netiek iekļauts slēpošanas inventārs, naktsmītne).
3. variants: Dalības maksa piedaloties tikai pārgājienā pa Ērgļiem - 10 eiro pieaugušajiem, bērniem par brīvu.
Bērniem jābūt pieaugušā uzraudzībā.
(Pusdienas netiek iekļautas).
Lai pieteiktos šim piedzīvojumam,
sadaļā „Piesakies piedzīvojumam” aizpildi visu, tur nepieciešamo, informāciju.
Sadaļā komentārs norādi savu personas kodu, dalībnieku skaitu un kuram piedzīvojuma variantam piesakaties.

Atbildes e-pasta vēstulē saņemsi rēķinu, pēc kura apmaksas būsi apstiprinājis savu dalību.
Neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atgriezta. To iespējams pārcelt uz kādu citu, nākamo piedzīvojumu.
Pieteikšanās norit līdz kamēr ir brīvas vietas vai līdz 17. janvārim, ieskaito. Vēlāk pieteikšanās iespējama telefoniski
sazinoties.
Uz drīzu tikšanos! Būs vareni!
Papildus jautājumu gadījumā droši zvani uz norādīto telefona numuru.
Labprāt sniegšu atbildes uz visiem jautājumiem.
28890695 -Helmuts

