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30.07. – 06.08.    8 dienas     EUR 1195 
 diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 
 

sestdiena 30.07. 
Rīga – Aberdeen – 

Aviemore 
viesnīca pie 

Eivimoras 

 14:30 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 16:40 – 17:10 lidojums Rīga – Aberdīna (airBaltic lidojums) 

 Cairngorms nacionālais parks – brauciens cauri lielākajam nacionālajam parkam Britu salās. 

Savvaļas briežu ganāmpulks, košie viršu lauki un kūdras slāņu klātie tīreļi – Skotijas kalniešu 

vizītkarte 

svētdiena 31.07. 
Aviemore – Inverness 

– Dunrobin – 

Scrabster – 

Stromness 

 
 

 

 

 

 

viesnīca Stromnesā 

 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 

 Danrobinas pils atrodas vietā, kur Viduslaikos Ziemeļjūras krastā slējās varens cietoksnis. 18.gs 

nocietinājums zaudēja savu agrāko nozīmi un Saterlendas klanu seno īpašumu pārveidoja 

romantizētā cietokšņa pilī ar gaumīgi iekārtotu Viktorijas laika stila dārzu, kur neliela teritorija 

ir atvēlēta medību plēsējputniem – ērgļiem un piekūniem 

 brauciens līdz Scrabster ostas pilsētai 

 19:00 – 20:30 prāmis Scrabster – Stromness 

pirmdiena 01.08. 
Stromness – Birsay – 

Skara Brae – Stennes 

– Kirkwall  

 

 

 

 

 viesnīca Stromnesā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orkneju salu arhipelāgā ir 70 salas, no kurām apdzīvotas ir tikai 20. Lielākā no tām ir Mainland 

sala, kur atrodas salas galvaspilsēta Kirkvalla. Senās piktu ciltis un kopš 9.gs norvēģu karalis 

Haralds Skaistmatis pievienoja savi monarhijai šo teritoriju. Kad 1468.gadā finansiālās  grūtībās 

nonākušais Dānijas karalis Kristians I izprecināja savu meitu Margarētu Skotijas karalim 

Džeimsam III, kā meitas pūra naudu piedāvāja Orkneju salas. Un kopš 15.gs salu arhipelāgs 

nemainīgi atrodas Skotijas pārziņā  

 Mainland salas rietumu loks. Birseja (Birsay) un turpat līdzās esošā pussala, kuru ir iespējams 

bēguma laikā sasniegt. Savulaik šo grūti pieejamo vietu izmantoja piktu ciltis, kuras apmetās šeit 

uz dzīvi. ~ 40 minūšu pastaiga gar piekrasti, līdz klintī nostiprinātam pārakmeņojušam vaļa 

kaulam  

 pēc salu nonākšanas Skotijas pārziņā, tās vadošā Stjuartu dinastija te steidza būvēt greznas pilis, 

no kurām gan līdz mūsdienām vien palikušas Birsejas drupas  

 1873.gadā būvētās un vēl joprojām darbojošās Barony dzirnavas, kuru vietējie lauksaimnieki 

labprāt izmanto arī mūsdienās, lai samaltu īpašo Orkneju miežu šķirni 

 Skara Brae Neolīta laikmeta ciemats, kuru nejauši atklāja pēc 1850.gada vētras, kad skatam 

pavērās pirms 5000 gadiem veidotas 10 senās ēkas, kas šobrīd ir iekļauts UNESCO pasaules 

mantojuma sarakstā. Skaill house jeb Skeilas muižā var  iepazīt Orkneju aristokrātu dzīves stilu 

 Orkneju salās brūvētais miestiņš ir ar tikai šai salai raksturīgu smaržu un garšu. Iepazīsim Orkneju 

alus brūvēšanas nianses, kā arī nogaršosim to 

 Brodgara aplis – megalītisks rituāla aplis, kurš izveidots 2500 gadus p.K. un turpat netālu esošie 

Stennera vertikālie megalīti ir kā maģiski un vēl joprojām aizslēgti laika vārti ar savdabīgu 
rinķveida izkārtojumu un slīpeniski nošķeltām virsotnēm 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 
 

otrdiena 02.08. 
Stromness – Lambholm 

– South Ronaldsay – 

Mull Head – Stromness  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
viesnīca Stromnesā 

 Mainland salas rietumu loks un Orkneju galvaspilsēta – Kirkvalla, kuras galvenā ēka ir 

iespaidīgā Sv.Magnusa katedrāle un bīskapa pils. Tomēr pārāk lielu rosību nemanīt tās gājēju 

ieliņā 

 Highland park distillery ir vienīgā viskija rūpnīca salās. Iespēja iepazīt tā ražotni un nogaršot 

šo dzērienu 

 Čērčila barjeras ir savdabīgs inženiertehnisks risinājums, lai nepieļautu vācu zemūdeņu 

iepeldēšanu  neskaitāmos salas līcīšos, izveidojot uzbērumus starp tuvāk esošajām salām 

 Lambholm ir viena no 70 arhipelāga salām, kur otrā pasaules karā atradās itāļu karagūstekņu 

nometne nr 60. Viens no tās iemītniekiem vienkāršo metāla angāru pārveidoja par 
izsmalcinātu kapelu, kuru šodien dēvē par itāļu kapelu 

 senatnē salinieki neapbedīja un nekremēja, bet uzskatīja, ka Debesu valstībā var nonākt 

savadāk. South Ronaldsay salas dienvidu nogāzē atrodas unikāla 4400 gadus sena 

apbedījumu vieta – Tomb of Eagles jeb Ērgļu kapenes. Arheoloģiskās izpētes rezultātā 

atrada ne tikai cilvēku kaulus, bet arī neskaitāmus ērgļu nagus. Šie putni cilvēku mirstīgo 
miesu “nogādāja” Debesu valstībā. Iespēja ielūkoties senajā apbedījuma telpā 

 Deerness pussalas Mull Head dabas parks ir vieta, kur piekrastes klintis un okeāna 

izskalotās grotas iecienījuši dažādi Atlantijas piekrastes putni. Vienai no šādām alām 

iebrūkot, veidojot Gloup, kas no tulkojumā no sennorvēģu nozīmē bezdibenis  

trešdiena 03.08. 
Kirkwall – Stromnes – 

Scrabster – Durness  

 

 

 

 

 
viesnīca Ullapool 

 11:00 – 12:30 prāmis Stromnes – Scrabster  

 brauciens gar Atlantijas okeāna krastu, kur nelielo līcīšos un pie klinšu kraujām vien palikušas 

atsevišķas pilsdrupas un brosh jeb senie krasta cietokšņi 

 Strathy līča balto smilšu pludmale ir kā neliela Atlantijas okeāna lagūna, kurā labos laika 

apstākļos var nopeldēties 

 Smoo ala, kuras veidošanā ir piedalījies gan sāļais Atlantijas okeāna ūdens, veidojot milzīgu 15 

metrus augstu priekštelpu ieejai alā, kurai seko, Skotijai tik raksturīgā lietus veidota telpa, kuras 

tālākā nostūri alas tapšanā savu roku pieliek upīte, kas veido nelielu ūdenskritumu. Bēguma laikā 

ar nelielu laviņu iespējams izbraukt pa Smoo alas okeāna ūdens piepildītām telpām 

ceturtdiena, 04.08. 
Ullapool – Advreck – 

Inchnadamph – 

Drumnadrochit  

 

 

 

 

 

 

 

 
viesnīca pie 

Drumnadrochit 

  Advrekas (Advreck) pilsdrupas ir kā klusējoša liecība par vareno kalniešu neatkarībaas 

nesalaužamo garu un vienlaikus ir atgādinājums par savstapējām nesaskaņām starp 
MacLeod un MacKenzie klaniem. Savulaik krāšņo cietokšņpili Makleodiem palīdzējis 

uzbūvēt pats Nelabais, kurš par savu darbu pieprasījis klana vecākā daiļo meitu, kura no 

bailēm un bēdām metusies lejā no jaunuzbūvētās pils torņa. Kā stāsta viņas sērojošais gars 

vēl joprojām klīst pils tuvumā, Loch Assynt krastos 

 Inchnadamph bone caves ir virkne savstarpēji nesaistītas alas, kurās atrasti vairāku dzīvnieku 

skeleti, tos starp polārlāču, polārlapsu un ziemeļbiežu kauli, kurus attiecina uz 47 000 gadu senu 

pagātni. 5 km gara pastaiga pa Inchnadamph ieleju, kalnu grēdas un nelielos ūdenskritumus, 

nonāksim līdz dažām no Inchnadamph alām 

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

ezeros kopā 

 brauciens līdz Lohnesa ezera ciematiņam – Drumnadrochit, kur pēc vietējā krodziņa 

apmeklējuma  mēģināsim saskatīt Nesiju 

 



   diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 
 

piektdiena, 05.08. 
Drumnadrochit – Fort 
August – Spean 
Bridge – Aberdeen  

 
 
 

 

 
 

 
 
viesnīca Aberdīnā 

 Ērkvitas (Urquhart) pilsdrupas (apskate no ārpuses) Lohnesa ezera krastos ir stratēģiski 

nozīmīga vieta, kuru savulaik novērtēja senās skotu un piktu ciltis. Tā vien šķiet, ka traģisko pils 

likteni turpat iztālēm ir vērojusi Nesija. Ne velti, tieši Ērkvitas līcis ir vieta, kur visbiežāk viņa ir 

manīta 

 97 km garais Kaledonijas kanāls un slūžu sistēma jeb Neptūna kāpnes Fort August pilsētā, kas 

ir savdabīgs, bet praktisks ūdens ceļš, kuru 1822.gadā izveidoja talantīgais skotu inženieris 

Tomass Telfords. Kanāls savieno neskaitāmos Skotijas lohus jeb ezerus, ļaujot kuģotājiem gan 

ieceļot zemes vidienē, gan arī saīsināt ceļu uz Jauno Pasauli 

 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    

 Kērngormsas nacionālā parka teritorijā atrodas augstākie kalnu masīvi Lielbritānijā. To 

gleznainās nogāzes savulaik apbrīnoja karaliene Viktorija, kura te savā rezidencē labprāt uzturējās 

brīvdienās 

sestdiena, 06.08. 

Aberdīna – 

Stonehaven – Rīga 
 

 Dunnotar pilsdrupas atrodas 50 metrus augstā Ziemeļjūras piekrastes klintī. Tās statēģiskā 

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

angļu cīņās. Skotijas karaliene Marija Stjuarte Dunnotar pili apmeklēja vairākkārt 

 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 – 22:30 lidojums Aberdīna – Rīga 
 

 

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

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 395 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. EUR 1145 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

 lidojums Rīga  – Aberdīna  – Rīga (ekonomiskā klase),  

 lidostu nodokļi, bagāžas pārvadāšana (nododamā 20 kg,  

 rokas bagāža 8 kg); ēdināšana nav iekļauta 

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

 7 naktis divvietīgās istabās *** viesnīcās, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu  

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 

Invernesas pils skatu laukums 5 Orkneju alus ražotne 9 

Danrobinas pils 15 Barony dzirnavas 5 

Skaill house muiža un Skara Brae 9 Smoo ala 5 

Highland Park viskija ražotne 15 Ērkvitas pilsdrupas 14 

Itāļu kapela 3 Ben Nevis pacēlājs 22 

Ērgļu kapenes 8 Dunnotar pilsdrupas 8 
 

Pieteikšanās ceļojumam                 Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 300  atteikšanās datums līdz 06.06. pēc 06.06. pēc 06.07. 

otrā iemaksa līdz 06.06.   EUR 750  zaudētā summa EUR 150 EUR 600 visa summa 

pilna summa līdz 06.07. atlikusī summa      

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti    

                    
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.  
LR nepilsoņiem indivuduāli jākārto vīzas Lielbritānijas vēstniecībā Rīgā (vismaz 2-3 mēnešus pirms ceļojuma!)  
 

Grupas sapulce  
6.jūlijā 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 

 

 


