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SKOTIJAS LIELAIS LOKS 

 

 

         

 

 

 

 

 
Sko 

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 

22.07. – 29.07.2023    8 dienas    EUR 1295 

Ieejas maksa maršrutā minētajos apskates objektos   EUR   170 
  

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

sestdiena 22.07. 

Rīga – Aberdeen – 

Inverness 

 
***viesnīca 

Invernesā 

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

• 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 23.07. 

Inverness – Fort 

William 
 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Fort 

William 

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

vienlaikus tik mūsdienīgā Invernesas pils, Viktorijas laikā veidotais tirgus.  

• 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 

• 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? 

• 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  

pirmdiena 24.07.  

Fort William – 

Glencoe – 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 

• 12,5km 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 

• Loch Lomond un brauciens cauri The Trossachs nacionālajam parkam. Gleznaino apvidu savos 

darbos pieminējis viens no slavenākajiem skotu literātiem Sers Valters Skots 

• vakara pastaiga līdz Viljama Vollesa piemineklim 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 25.07. 

Stirling – Edinburgh  
 

*** viesnīca Premier 

Inn Lauriston Place 

Edinburgā 

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

savijusies ar Marijas Stjuartes likteni 

• Falkirkas rats – unikāls mūsdienīgs inženiertehnisks risinājums kanālu dažādo ūdenslīmeņu 

izlīdzināšanai senajā strūdzinieku vietā 

• vakara pastaiga Holyrood parkā, uzkāpjot augstākajā no septiņiem Edinburgas pakalniem varēsim 

apsēsties Artūra sēdeklī 

trešdiena, 26.07. 

Edinburgh – Roslyn – 

Edinburgh  

*** viesnīca Premier 
Inn Lauriston Place 

Edinburgā 

• St Abbs Head – grandiozas Skotijas austrumu krasta ainavas pie Ziemeļjūras, dabas rezervāts, kur 

pētnieki no visas pasaules ierodas vērot jūras putnus, dažas taureņu sugas un reģionam raksturīgus 

augus. Klinšainos krastus un reizēm trakojošo Ziemeļjūru iespējams skatīt no ērtas un drošas takas 

(pieejamas vairākas takas, 1-3 stundu vieglas vai vidējas grūtības gājiens) 

• mistiskā un leģendām apvītā Roslinas kapela – filmas da Vinči koda kulminācijas vietas  

• brīvs vakars Edinburgā 

ceturtdiena, 27.07. 

Edinburgh 

 

 

*** viesnīca Premier 

Inn Lauriston Place 

Edinburgā 

• 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 izsmalcinātā 

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 

• senos Edinburgas aizsardzības vaļņos mājvietu ir radis Skotijas Nacionālais Mākslas muzejs 

piektdiena, 28.07. 

Edinburgh – Glamis – 
Aberdeen  

 

 

 

***viesnīca Aberdīnā 

• 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 

• 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. Kralienes 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 gadaskaitļi 

sestdiena, 29.07. 

Aberdeen – Rīga  
• 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 

• 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 

• 17:50 – 22:20 lidojums Aberdīna – Rīga 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 310 

ceļazīmes cena bērniem līdz 12 g.v. EUR 1240 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

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

iekļauta, lidostu nodokļi, bagāžas pārvadāšana (nododamā 20 kg,  

• rokas bagāža 8 kg); 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

• 7 naktis divvietīgās istabās (duša/WC) 3* viesnīcās, brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

•     veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; ceļojuma apdrošināšana  

   ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas  risks darbojas līdz 75g vecumam) 

•  iesakām papildus noformēt 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  

• ieejas maksa muzejos un apskates objektos 

• Dzeramnauda apkalpojošam personālam ~30-40 EUR 

 

Ieejas maksa tabulā minētajos apskates objektos, 

ir jāpiesaka un jāapmaksā pirms ceļojuma – EUR 170 
Ērkvitas pilsdrupas Edinburgas pils 

Ben Nevis pacēlājs Drummond pils dārzi 

Stirlingas cietokšņpils Glāmsas pils 

Roslinas kapela Dunnotar pilsdrupas okeāna klints 

virsotnē 

 

 

Pieteikšanās ceļojumam                 Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 300  atteikšanās datums līdz 22.05. pēc 22.05. pēc 22.06. 

otrā iemaksa līdz 22.05.   EUR 750  zaudētā summa EUR 150 EUR 650 visa summa 

pilna summa līdz 22.06. atlikusī summa      

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa PASE, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.  

LR nepilsoņiem individuāli jākārto vīzas Lielbritānijas vēstniecībā Rīgā (vismaz 2-3 mēnešus pirms ceļojuma!)  

 

Grupas sapulce  

20.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

