
 

 

     2023 

 

SKOTIJA  

ar SKAJAS SALU 

 

Skotija gadsimtiem ieturēja distance starp izsmalcināto, bet ierobežojošo galmu un skarbo, bet 

neatkarības plašumu sniedzošo kalniešu ikdienu. Cairngorms tīreļi, rūtotie kilti, pilis, zeltainas 

pludmales, stāvas kraujas, viskijs un Nesija – vienas mozaīkas atsevišķi fragmenti. Iepazīsim 

Skotijas divas galvaspilsētas – Edinburgu ar tās Karalisko jūdzi, Princeses ielas dārziem un 

Invernesu – kalniešu galvaspilsētu 

          15.07. – 22.07.    8 dienas       EUR   1395 

             Ieejas maksa maršrutā minētajos apskates objektos   EUR   180 
diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 15.07. 

Rīga – Aberdeen - 

Inverness 
 

*** viesnīca 

Invernesā 

• 14:30 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic kasēm) 

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

• brauciens līdz Skotijas kalniešu galvaspilsētai Invernesai (170 km). 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 

svētdiena, 16.07. 

Inverness – 

Drumnadrochit – Fort 

Augustus 
 

 

 
 

 
 

***viesnīca Fort 

William apkaimē 

• kalniešu galvaspilsētas Invernesas  – rosīgā gājēju iela, nelielie tiltiņi pār Nesas upi, senā, bet 

vienlaikus tik mūsdienīgā Invernesas pils, Viktorijas laikā veidotais tirgus.  

• Lohnesa ezers, kurā ūdens ir vairāk nekā visos Anglijas, Skotijas un Velsas ezeros kopā. Ezerā 

mītošās  Nesijas noslēpums vēl joprojām nav atklāts. Varbūt ielūkojoties vērīgāk, tas šoreiz izdosies? 

• brauciens līdz Lohnesa ezera ciematiņam – Drumnadrochit 

• Ērkvitas (Urquhart) pilsdrupas 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 

• 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 

pirmdiena, 17.07. 

Fort Augustus – 

Eilean Donan – Skye 
– Fort Augustus 

 
 

 

 
***viesnīca Fort 

William apkaimē 

• Skotijas pastkarte Donanas salas pils – viduslaiku cietoksnis uz kalnu ieskauta ezera salas, kuru ar 

krastu savieno tilts 

• ainaviskais ceļš uz Skajas salu, vērojot Skotijas skarbi gleznainos kalnus un līdzenumus, kur krāsu 

spēles mijas no tirkīza zilam līdz smaragda zaļam; lielākā no Iekšējo Hebrīdu salām Skajas sala – 

Skotijas un, šķiet, arī visas Eiropas dabas dārgakmens ar daudzveidīgām un unikālām ainavām. 

Brauciens pa Skajas salu: nelielā brīvdabas muzejā iespējams redzēt skotu tradicionālos mājokļus  

• Kilt Rock un Meltas ūdenskritums, kurš no 100 m augstuma iekrīt Atlantijas okeānā pār 

vulkāniskām bazalta klintīm Kiltrock 

• Portree krāsainā piekrastes promenāde 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 18.07. 

Fort Augustus – Ben 

Nevis - Stirling 
 

 

 

 

***viesnīca Stirlingā 

• Ben Nevis kalnu masīvs, kuru var iekarot gan dodoties vairāku dienu pārgājienā, gan arī 

mūsdienīgākā veidā – uzbraucot ar kalnu pacēlāju vienā no tā virsotnēm, kur iespējams doties vieglā 

~ 40 minūšu garā pastaigā 

• 12,5 km garo Glencoe ieleju izveidoja pēdējā Ledus laikmeta šļūdoņi, kuru grandiozi ainavisko 

veikumu skoti ir iekļāvuši savā Dabas mantojuma sarakstā. 700 metrus plato ieleju ir iecienījušas 

daudzās aitas, kurām ir gauži vienaldzīgs gan dabas, gan vēsturiskais svarīgums 

• Stirlinga – vēsturiskā Skotijas galvaspilsēta, Viljama Volesa un Skotijas karaļa Roberta Brūsa 

cīņu vieta 

trešdiena, 19.07. 

Stirling – Drummond 
– Stirling  

 

 
 

***viesnīca Stirlingā 

• Stirlingas cietokšņpils, kas atrodas senas vulkāniskas izcelsmes kalna virsotnē. Tās vēsture ir cieši 

savijusies ar Marijas Stjuartes likteni 

• Drummond pils dārzi – 17.gs veidotais formālais dārzs ir viens no sktaistākajiem ne tikai Skotijā, 

bet arī Eiropā, ir kā eksotiska oāze Skotijas skarbo ainavu plašumos 

• pastaiga līdz Viljama Vollesa piemineklim, kas būvēts 111 metrus augstajā Abbey Craig pakalnā 

• brīvs vakars Stirlingā 

ceturtdiena, 20.07. 

Stirling – Edinburgh 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca 

Edinburgas centrā 

• brauciens līdz Edinburgai (65 km)  

• Edinburgas apskate kājām un ar sabiedrisko transportu 

• septiņu pakalnu pilsēta Edinburga, kura līdz 18.gs vidum auga un pletās tikai 

un vienīgi karaliskās jūdzes ietvaros, kur vienā tās galā atrodas Edinburgas 

cietoksnis, bet to noslēdz Holyroodhouse pils – viena no oficiālajām 

Apvienotās karalistes monarha rezidencēm 

• Edinburgas cietokšņpils, kuras mūri sargā visnozīmīgāko Skotijas 

neatkarības simbolu – Liktens akmeni, Sv.Giles baznīca ar tik nozīmīgo 

Dadža ordeņa kapelu, vecā un jaunā parlamenta ēka 

• slavenā Waverly stacija un senie Edinburgas aizsardzības vaļņi, kur 

mājvietu ir radis Skotijas Nacionālais Mākslas muzejs 

• brīvs vakars Edinburgā 

piektdiena, 21.07. 

Edinburgh – Crieff – 

Glamis – Aberdeen 

 

 

 

***viesnīca Aberdīnā 

• St.Andrews – universitāšu un golfa galvaspilsēta; iespēja vērot golferu meistarību Karaliskajā golfa 

laukumā 

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

vīra – karaļa Džordža VI valdīšanas laikā labprāt uzturējās pilī. 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 22.07. 

Aberdeen – 

Stonehaven – 
Aberdeen – 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 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 11 g.v. EUR 1340 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

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

• lidostu nodokļi, bagāžas pārvadāšana (nododamā 20 kg,  

rokas bagāža 8 kg)  

• komfortabls autobuss ceļojuma laikā 

• nakšņošana divvietīgās istabās *** viesnīcās, brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

•    ceļojuma apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas  

•    risks darbojas līdz 75 gadu vecumam) 

• iesakām papildus noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas  

veselības apdrošināšanas karti (EVAK)  

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

Ceļazīmes cenā neietilpst:    

• personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas  

• dzeramnauda apkalpojosam personālam (~30-40 EUR) 

 

Ieejas maksa tabulā minētajos apskates objektos,  

ir jāpiesaka un jāapmaksā pirms ceļojuma – EUR 180 
Ērkvitas pilsdrupas Stirlingas cietokšņpils 

Donanas salas pils Drummond pils dārzi 

Brīvdabas muzejs Skajas salā Edinburgas pils 

Ben Nevis pacēlājs Glāmsas pils 

Dunnotar pilsdrupas okeāna klints virsotnē 

 
Pieteikšanās ceļojumam                 Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 300  atteikšanās datums līdz 15.05. pēc 15.05. pēc 15.06. 

otrā iemaksa līdz 15.05.   EUR 750  zaudētā summa EUR 150 EUR 650 visa summa 

pilna summa līdz 15.06. atlikusī summa      
 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti     

                   

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, 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  

13.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

