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ANGLIJAS DĀRZU UN 

LEĢENDU KARALISTE 

KORNVOLA 
un slavenā Anglijas rivjēra 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mazās Britānijas maģiskā pievilcība slēpjas tās leģendās un teikās, senajās pilīs un nelielos ciematiņos. Tās 

gleznainie stāvkrasti ne reizi vien skatāmi gan mākslas darbos, gan romantiskās filmās 

 

       26.06. – 03.07.           8 dienas                EUR   1395  
      Ieejas maksa maršrutā paredzētajos dārzos un apskates objektos  EUR     155   

  diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 26.06. 

Rīga – Gatwick – 

Winchester – Exeter  

 

 

 

 

 

***viesnīca Premier 

Inn Exeter City 

Center 

• 05:15 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic kasēm) 

• 07:15 – 8:05 lidojums Rīga – Gatwick (airBaltic lidojums) 

• 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 

• vakara pastaiga Ekseterā – pilsētā, kur saglabājies romiešu ielu plānojums un tās bruģētās ieliņas 

ir kā radītas nesteidzīgai vakara pastaigai. Krāšņais pilsētas rātsnams, Elizabetes I laika Mol`s 

Coffee House un greznais muitas nams. Ekseteras katedrāle ir viena no varenākajām ēkām 

Lielbritānijā 

otrdiena, 27.06. 

Exeter – Clovelly – 

Tintagel – Helston 

 

 

 

***viesnīca Premier 

Inn Helston 

• Clovelly gleznainā ciematiņa 443 iedzīvotāji uztur senatnīgo noskaņu šaurajās, bruģētajās ieliņās 

un pagalmos; tā kļuva populāra, kad to Čārlzs Kingslijs aprakstīga grāmatā par Neuzvaramo 

Armādu. Mūsdienās viss ciemats ir privātīpašums, kur tās iedzīvotāju cenšas saglabāt 19.gs 

noskaņu 

• arī mūsdienās leģendārā karaļa Artūra pils Tintadželā nebūt nav viegli pieejama. Dosimies 

nelielā pastaigā līdz pilsdrupām. Šajā nomaļajā un vējainajā vietā Kornvolas grāfs Ričards jau 

1240.gadā uzbūvēja varenu pili, jo uzskatīja, ka tā ir leģendārā karaļa Artūra dzimšanas vieta 

 

 

  



 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 28.06. 

Helston – 

Trengwainton – St.Ives 

– Helston   

 

 

***viesnīca Premier 

Inn Helston 

• krāšnā augu kolekcija Trengvaintonas dārzos tika izveidota 1931.gadā. Jau 1319.gadā ir 

pieminēts Trengvaintonas labvēlīgais piejūras klimats (gwenton korniešu valodā nozīmē – 

pavasaris), kas ir labvēlīgs dažādu eksotisku augu audzēšanai  

• Kornvolas mākslinieku Meka – St.Ives – pilsēta, kurā uzplaukst mākslinieka dvēsele. Te 

1928.gadā tika izveidota Kornvolas mākslinieku darbnīca – kolonija, kurā savus šedevrus radīja 

gan Alfrēds Volis (Alfred Wallis), Bens Nikolsons (Ben Nicholson) un Kristofers Vuds 

(Christopher Wood) 

ceturtdiena, 29.06. 

Helston – Marazion ––

Land`s End – Helston 

 

 

***viesnīca Premier 

Inn Helston 

• Sentmaikla kalns – angļu atbilde Senmišela klosterim Francijā. Senās Romas pētnieki apgalvo, 

ka šis kalns ir viss, kas saglabājies no Iktisas salas – nozīmīga senatnes tirdzniecības centra  

• Merry Maidens mistiskais akmens aplis dēvēts arī par Ausmas cilvēku apli – 19 akmens 

megalīti, izvietoti aplī, četrus metrus atstatu viens no otra. Leģenda vēsta, ka tās ir 19 jaunavas, 

kuras pārsteidza saullēkts dejojot svētdienā, kad tas ir liegts 

• Land`s End jeb Pasaules mala – Lielbritānijas tālākais rietumu punkts. Korniešu valodā to dēvē 

par Penn-an-Wlas, bet sengrieķu hronikās to dēvē par Saules punktu – Belerion 

piektdiena, 30.06. 

Helston – Lizard point 

– Heligan – St.Austell 

 

 

 

 

***viesnīca Premier 

Inn St.Austell 

• Kainensa līcis – mežonīgais, bet skaistais Kornvolas klinšu krasts un Anglijas galējais dienvidu 

punkts Lizard pussala 

• Lizard point – Lielbritānijas galējais dienvidu punkts. Šeit 1588.gadā briti pirmo reizi skatīja 

Neuzvaramās Spānijas Armādas 120 kara kuģus, kurus astoņu stundu ilgajā cīņā uzvarēja angļu 

flote lorda Čārlza Hovarda un Frensisa Dreika virsvadībā 

• neparastie dārzi Lost Gardens of Heligan – viens no Anglijas interesantākajiem botāniskajiem 

dārziem, kas veidots 19.gs. un aizved tematiskā pastaigā uz džungļiem, Itāļu dārzu, garšvielu 

dārzu, rododendru un kamēliju kolekcijām 

sestdiena, 01.07. 

St.Austell – Fowey – 

Plymouth  

 

 

 

***viesnīca Premier 

Inn Torquay Seafront 

• viens no ambiciozākajiem tūkstošgades projektiem – Ēdenes dārzi jeb Eden`s project nereti tiek 

dēvēts par astoto pasaules brīnumu. Te vienuviet skatāmi kā Vidusjūrai raksturīgi augi, tā arī 

tropisko lietusmežu flora 

• Fojas pilsētiņa (Fowey) – gleznaina vieta ar krāšniem ziedu dārziem, šaurām, stāvām ieliņām un 

skaistu skatu pār upes grīvu uz Porluan seno ostu un cietoksni. 

• brauciens līdz angļu rivjēras pilsētai Torkī (Torquay) 

• atpūta un brīvs vakars Torbejas smilšu pludmalēs vai rivjēras krodziņos 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 02.07. 

Torquay – Torbey – 

Portland – Torquay   

 

 

 

***viesnīca Premier 

Inn Torquay 

Seafront 

• Torbey – nelielā angļu rivjēras pilsēta, kur aiz romantiskā noslēpumainības plīvura slēpjas 

vissenākās liecības par homo sapiens klātbūtni britu salās. Kentsas aizvēsturiskās alas, par kurām 

jau zināja 1659.gadā, bet tikai salīdzinoši nesen – 1927.gadā atklāja unikālas cilvēku klātbūtnes 

liecības. Šobrīd tā ir Powe ģimenes privātīpašums, kur ļauts ielūkties jebkuram interesentam  

• Portlandes sala – unikāla kaļķakmens sala Angļu kanālā, UNESCO aizsargātās Dorset un Devon 

Dienvidanglijas piekrastes centrs. Sala devusi vārdu vairākām pilsētām Ziemeļamerikā un 

Austrālijā. Portlandes akmens plaši izmantots arhitektūrā, ieskaitot Sv.Pāvila katedrāli Londonā 

un ANO mītni Ņujorkā, kanceles klints Portlendas salā Dorsetas grāfistē  

pirmdiena, 03.07. 

Torquay – Gatwick – 

Rīga  

 

 

• neliela pastaiga līdz vienam no Anglijas dabas brīnumiem – Septiņu māsu klintij (Seven Sister 

Cliff) 

• brauciens līdz Getvikas lidostai 

• 17:20 – 22:00 lidojums Londona – Rīga (airBaltic lidojums) 

 

piemaksa par komfortu un atlaides 

 

  

Vienvietīgu istabiņu skaits ir ierobežots 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

• lidojums Rīga – Londona – 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 (duša/WC), brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

•    ceļojuma apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas risks  

darbojas līdz 75 gadu vecumam) 

Ceļazīmes cenā neietilpst:    

• personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas;  

• dzeramnauda apkalpojošam personālam (~ 30-40 EUR) 
 

Ieejas maksa maršrutā paredzētajos dārzos un apskates objektos,  

kas ir jāpiesaka un jāapmaksā pirms ceļojuma – EUR 155 

 
Vinčesteras Lielā halle Senmaikla kalns 

Clovelly ciemats Heligan dārzs 

Tintadželas pils Ēdenes dārzi 

Trengvaintonas dārzi Kentsas alas 
 
 
 

    Pieteikšanās ceļojumam    Atteikšanās no ceļojuma 
avansa iemaksa EUR 300  atteikšanās datums līdz 26.04. pēc 26.04. pēc 26.05. 

otrā iemaksa līdz 26.04. EUR 750  zaudētā summa EUR 150 EUR 650 visa summa 

pilna summa līdz 26.05. 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 (laicīgi, vismaz 2-3 mēnešus pirms ceļojuma!) 
 

 

Grupas sapulce 25.maijā 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 

 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 295 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. EUR 1345 


