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      17.07. – 26.07.    10 dienas    EUR 1245 
 

Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2024. gadā! 
 
 

Apvienotās Karalistes trīs daļas – Angliju, Skotiju, Velsu ģeogrāfiski vieno pasaulē astotā lielākā sala – 

Lielbritānija. Tomēr katrai tās daļai ir savs neatkārtojams raksturs. Iepazīsim gan karalistes 

galvaspilsētu un metropoli Londonu, gan Anglijas mazpilsētu klusumu. Apskatīsim nepieradinātos 

Velsas pakalnus un Atlantijas piekrasti, kā arī paviesosimies dumpinieciskajā Skotijas kalniešu zemē 
 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 17.07. 
Rīga – London 

 

 
 

 

 

 

 

 

***viesnīca Londonā 

 13:45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 15:45 – 16:35 lidojums Rīga – Londona  

 Londona – viena no pasaules žilbinošākajām un vēsturiski bagātākajām metropolēm, gadsimti un 

tradīcijas te mijas ar moderno arhitektūru, krāsainu tautību mutuli, karaliskām rezidencēm un 

parkiem, kas ir kā miera oāzes rosīgās pilsētas vidū 

 iepazīsim Temzas dienvidu krasta simbolu Londonas aci un promenādi, Millenium Bridge jeb 

Tūkstošgades gājēju tilts pār Temzas upi.  Iespēja apmeklēt Teita modernās mākslas galeriju, 

kurā skatāma lielā britu mākslas kolekcijas pasaulē. Sv.Pāvila katedrāles kupols – otrais lielākais 

pasaulē, piekāpjoties vien Vatikāna Sv.Pētera katedrālei (objektu apskate no ārpuses, brīvajā laikā 

iespēja apmeklēt sev interesējošo) 

pirmdiena, 18.07. 

London 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Londonā 

 Londonas apskate (ar kājām un sabiedrisko transportu, objektu 

apskate no ārpuses, brīvajā laikā iespēja apmeklēt sev interesējošo) 

 ķeltu Londinium – vieta, kur aizsākās pilsēta, romiešu veidotais 

cietoksnis gadsimtu gaitā pārtapis par kvatrātjūdzi lielu nocietinātu 

pilsētu jeb Taueru, kurā tiek glabāti ne tikai monarhijas dārgumi, bet 

arī sargāta tās nākotne septiņu kraukļu veidolā. Tauera tilts – 

Viktorijas laikmeta inženierzinātnes sasniegums, kuru šķērsojot var 

nonākt gaumīgi iestiklotajā mūsdienu Londonas biznesa kvartālā 

 tradicionālā Londona – Vestminsteras abatija – Apvienotās 

Karalistes karaļu kronēšanas vieta, gotiskā parlamenta ēka, 

Whitehall un rūpīgi apsargātā Downingstreet Nr10, Horse guards 
– karaliskā jātnieku sardze, britu monarhu rezidence – Bekingemas 

pils, Trafalgaras laukums – pilsētas galvenā mītiņu un tikšanās vieta 

 brīvs vakars Londonā 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 19.07. 

London – Stonehenge – 
Winchester – Cardiff 

  
 
 

 

***viesnīca Kārdifā 

 mītiskais akmens krāvumu komplekss Stounheindža radīts vēl pirms mūsu ēras. Megalītiskās 

kultūras ievērojamākais piemineklis Britu salās uzdod jautājumus, uz kuriem pārliecinoši nav 

spējusi atbildēt neviena teorija  

 Vinčestera – Anglijas vēsturiskā galvaspilsēta, kuras mūros joprojām dzīvas senās leģendas. 

Apskatīsim majestātisko Vinčesteras katedrāli (apskate no ārpuses), kas ir garākā gotiskā celtne 

Eiropā un Vinčesteras pils Lielo halli, kas glabā viduslaiku mitoloģijas liecības, tai skaitā Apaļo 

Galdu – saskaņā ar leģendu, ap šo galdu pulcējušies karaļa Artūra bruņinieki 

 brauciens līdz Kārdifai  

trešdiena, 20.07. 

Cardiff – Bangor  
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Bangoras universitāte 

 Kārdifa – tikai 1955.gadā kļuva par Velsas galvaspilsētu pateicoties tās ģeogrāfiski izdevīgai 

atrašanās vietai. Pilsētas moto, kas ietverts arī tās karogā – Y ddraig goch ddyry cychwyn tulkojumā 

no velsiešu valodas nozīmē - sarkanais pūķis rādīs ceļu 

 varenā Kārdifas viduslaiku pils, kuru uzbūvēja uz sagruvušajām romiešu ēkas drupām. Tomēr 

Viduslaiku gaistotni izmainīja 18.gs ekscentriskā trešā Bjūtas marķīza veiktā pārbūve, kā rezultātā 

pils eklektiskais pils interjes ieguva klasiski antīku apdari ar austrumnieciskiem dizaina elementiem 

 Velsas tūkstošagades centrs – jaunais Kārdifas rajons, kurā atrodas gan Velsas nacionālā opera, 

gan Velsas Asamblejas sanāksmju zāle. Jaunais kvartāls lieliski sadzīvo ar Viktorijas laikmeta 

ielu plānojumu un arkādēm  

 brauciens caur Brekonbīkonu nacionālajam parkam (Brecon Breacons national park), kas ir 

dabas veidota robeža starp Angliju un Velsu. Parka teritoriju caurvij alu labirinti, tās kalnu nogāzes 

slēpj sevī Velsas dabas bagātības, tai skaitā – zeltu 

 Dolaucothi zelta raktuves – jau senie romieši atrada šo dārgmetālu, kura ieguve turpinājās līdz 

pat 1938.gadam. Ekskursijai zelta raktuvēs nepieciešami slēgti apavi 

ceturtdiena, 21.07. 

Bangor – Conwy – 
Chester – Gretna 
Green    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
***viesnīca pie Gretna 

Green 

 Mežonīgās kalnu ainavas Snoudonijas nacionālā parkā. Velsa nelepojas ar 

ietekmīgām pilsētām, tās ainavas veido kalni, dzidri ezeri un nelieli, vēsturiski 

ciematiņi. Snoudonijas nacionālajā parkā atrodas Velsas un Anglijas augstākā 

kalnu virsotne, lielākais ezers Velsā un puse no iedzīvotājiem joprojām runā 

velsiešu valodā 

 Bodnant dārzi – viens no skaistākajiem dārziem Lielbritānijā 80 akru platībā 

izveidots nogāzē virs Conwy upes, no dārza terasēm paveras lieliski skati uz 

Snoudoniju un Conwy ieleju. Dārzs veidots divās daļās – terasveida dārzi pie 

Bodnant halles un savvaļas dārzs upes ielejā. Vasarā viskrāšņākās ir vēlo 

rododendru, rožu un ūdensrožu audzes 

 Česteras apskate – pilsēta, kuru ieskauj romiešu leģionāru celtais 

aizsargmūris, romiešu dārzu kolonnu drupas, kas savulaik rotāja leģionāru pirtis, romiešu 

amfiteātris 

 pārbrauciens līdz viesnīcai Gretna Green (~246 km) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 22.07. 
Carlisle – Edinburgh  

 

 

   

*** viesnīca Edinburgā 

 Skotijas galvaspilsēta Edinburga tāpat kā Roma celta uz septiņiem pakalniem, un attālums starp tās 

divām pilīm ir viena karaliskā jūdze, gar kuru izvietotas visas ievērojamās ēkas – Palace of 

Holyroodhouse, Skotu parlaments, Sv. Džailza baznīca, dārzi un parki  

 Edinburgas panorāmas neatņemama sastāvdaļa ir Holyrood parks ar nostāstiem apvīto Artūra 

sēdekli un Calton Hill, nokļūšana kalnu virsotnē prasa fizisku piepūli, bet skati uz Edinburgu ir šo 

pūliņu vērti! 

sestdiena, 23.07. 

Edinburgh – Crieff – 
Glamis – St.Andrew`s 

 

 

 

*** viesnīca Edinburgā 

 Crieff – iepazīšanās ar viskija ražošanas niansēm un viskija degustācija 

 Glamis pils kopš 14 gs pieder Lyonu ģimenei. Te savu bērnību ir pavadījusi karaliene Māte un sava 

vīra – karaļa Džordža VI valdīšanas laikā labprāt te uzturējās. Karalienes Elizabetes II māsa ir 

dzimusi šajā pilī. Interesentu apskatei ir pieejamas senās pils telpas un fantastiski veidotie itāļu dārzi. 

Pili bieži min kā Šekspīra traģēdijas “Makbets” darbības vietu. Lai noskaidrotu, vai tā ir patiesība 

vai autora izdoma, ir jāņem talkā gada skaitļi  

 St.Andrews – pasaules golfa galvaspilsēta 

svētdiena, 24.07. 
Edinburgh - Glencoe - 

Drumnadrochit  
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

*** viesnīca pie 

Invernesas  

 brauciens cauri Loch Lomond and The Trossachs nacionālajam parkam  

 Trīs māsu ielejas pie Glenko, slavenas ne tikai ar gleznaino ainavu, bet arī ar asiņaino vēsturi 

 Kaledonijas kanāli un slūžu sistēmas (Neptūna kāpnes) – daudzpakāpju slūžas pie Fort William 

un Fort Augustus liecina, ka gadsimtiem ilgi īstie ceļi bijuši lohi, upes un kanāli, kas veido ūdens 

tīklu ceļu cauri visai Skotijai; mūsdienās tos izmanto atpūtnieki un ceļotāji 

 Glenfinnan viadukts – rietumu augstkalnu dzelzceļa posms, kas vēsturiski 

nodrošinājis transportu no ostas pilsētām uz Skotijas centrālajām daļām, bet 

mūsdienās pazīstams kā Harija Potera vilciens 

 Britu augstākās virsotnes Ben Nevis apkārtnē iespējams uzbraukt kalna 

virsotnē ar kalnu gondolu un vērot kalnu un ezeru ainavas no putna lidojuma 

vai doties nelielā pastaigā    

 Lohnesa ezers, kurā ūdens ir vairāk nekā visos Anglijas, Skotijas un 

Velsas ezeros kopā, un tās noslēpumainās iemītnieces Nesijas meklējumi  

 Ērkvitas (Urquhart) pilsdrupas (pilsdrupu apskate no ārpuses) Lohnesa 

krastā, Skotijas ikona, klasiskā vieta, kur visbiežāk parādoties Nesija 

pirmdiena, 25.07. 

Drumnadrochit - 
Aberdeen  

 

 

 

 

 

 

 

*** viesnīca Aberdīnā 

 Invernesa – Skotijas kalniešu galvaspilsēta. Rosīgā gājēju iela, nelielie tiltiņi pār Nesas upi, senā, 

bet vienlaikus tik mūsdienīgā Invernesas pils, Viktorijas laikā veidotais tirgus. Pilsēta ir bijusi 

nepārtraukts strīda un iekāres objekts Makbetu un Makdonaldu klanam, kuri pārmaiņus valdījuši 

šajā Skotijas reģionā. 11.gs un 18.gs (Culloden) šeit notikušās kaujas noteica ne tikai pilsētas, bet 

arī Skotijas tālāko likteni 

 Clava Cairns – savdabīgs ģeometrisko akmens krāvumu komplekss, kurš datējams ar 4000 gadus 

senu pagātni. Apbedījuma vieta vai sens rituāls aplis? Atbilde tiek meklēta vēl joprojām 

 Cairngorms nacionālais parks – brauciens cauri augstāko kalnu reģionam Lielbritānijā.  

Nacionālais parks slavens ar gleznainām ainavām, nebeidzamiem viršu laukiem un otru augstāko 

virsotni Britānijā 

 brauciens līdz Aberdīnai.  

otrdiena, 26.07. 

Aberdeen – Rīga 
 Dunnotar pilsdrupas atrodas 50 metrus augstā Ziemeļjūras piekrastes klintī. Tās stratēģiskā 

atrašanās vieta bija daudzu strīdu iemesls gan starp skotu klaniem, gan savstarpējās skotu un angļu 

cīņās. Skotijas karaliene Marija Stjuarte Dunnotar apmeklēja vismaz divreiz 

 Aberdīna – Eiropas naftas galvaspilsēta, granīta un zeltaino smilšu pludmales pilsēta. FootDee un 

senā universitātes pilsēta – King`s College un Marishal college – otrā lielākā granīta ēka pasaulē 

 transfērs uz lidostu  

 17:50 – 22:20 lidojums Aberdīna – Rīga  

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides (vienvietīgu istabiņu skaits ir ierobežots) 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 295 

ceļazīmes cena bērniem līdz 12 g.v. EUR 1195 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

 lidojums Rīga – Londona – Aberdīna – Rīga (ekonomiskā klase),  

 lidostu nodokļi, bagāžas pārvadāšana (nododamā 20 kg,  

 rokas bagāža 8 kg) ; ēdināšana nav iekļauta 

tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

 nakšņošana divvietīgās istabās 3* viesnīcās, brokastis 

 nakšņošana Bangoras universitātē vienvietīgā istabiņā, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām papildus 

 noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības  

apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus  

bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!  

Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte  

Ceļazīmes cenā neietilpst:    

 personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas  

 ieejas maksa muzejos un apskates objektos 

  Iespējamās papildizmaksas (tabulā minētas 2021.g. cenas)  

vieta GBP vieta GBP 

Vestminsteras abatija 24 Edinburgas pils 19,50 

Londonas Tauers 30 Dadža ordeņa kapela 3 

panorāmas rats Londonas acs 34 Holyrood pils Edinburgā 20 

Metro dienas karte  14 viskija darītava Krīfā 20 

Nacionālā galerija Londonā bezmaksas  Glāmsas pils 15,50 

Stounheindža 24 Invernesas pils skatu laukums 5 

Vinčesteras pils Lielā zāle, Apaļais galds    4 Clava Cairns 11 

Kārdifas pils 15 Donanas pils 10 

Dolaucothi zelta raktuves 10 Ben Nevis pacēlājs 22 

Bodnant dārzi 14,60 Dunnotar pilsdrupas 8 
 

Pieteikšanās ceļojumam                 Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 300  atteikšanās datums līdz 17.05. pēc 17.05. pēc 17.06. 

otrā iemaksa līdz 17.05.   EUR 750  zaudētā summa EUR 150 EUR 650 visa summa 

pilna summa līdz 17.06. atlikusī summa      
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       
LR pilsoņa pase, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 

gadiem), nav derīgas ceļošanai! Rekomendējam ceļot ar pasi!  LR nepilsoņiem indivuduāli jākārto vīzas Lielbritānijas vēstniecībā 

Rīgā (vismaz 2-3 mēnešus pirms ceļojuma!)  
 

Grupas sapulce  
15.jūnijā 17.30 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā). Ierašanās rekomendējama!  
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojumā programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu 

gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

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 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

