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VALPURĢU NAKTS 

VIKINGU UN PIRĀTU SALĀ 

GOTLANDĒ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gotlande – neatkārtojami saulrieti, kadiķu audzes, klintis, jūra un tam visam pāri  

senatnīguma pieskaņa. Šekspīrs, brāļi Lauvassirdis, viduslaiku klostera drupas, mūzikas 

smeldzīgais skanējums, kam pāri klājas pavasara ziedu smarža, pievakares saulrieta krāsas un 

Valpurģu nakts maģiskais ugunskurs. Vārdos grūti aprakstāmas izjūtas, kas rodas šeit, uz 

salas. Raugoties kartē, nav jau tik tālu, mūs šķir tikai jūra 

Visas naktis *** viesnīcā Scandic Visbijā! 

     29.04. – 03.05. 5 dienas EUR 825  
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 29.04. 

Rīga – Stockholm – 

Nynashamn - Visby 
 

 

***viesnīca Scandic 
Visbijā 

• 06.00 pulcēšanās Rīgas lidostā  

• 08:00 – 08:15 lidojums Rīga – Stokholma brauciens līdz Nynashamn 70 km 

• 11:00 prāmis Nynashamn – Visby (3,15 h) 

• iecienīts salinieku atpūtas rajonu Hogklint – 50 metru augsts jūras stāvkrasts, kas ir viens no 

iecienītākajiem dabas objektiem Gotlandē 

• iekārtosanās viesnīcā 

• vakara pastaiga Visbijas senpilsētā 

svētdiena, 30.04. 

Visby 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Scandic 
Visbijā 

• Visbija – viduslaiku pilsēta – ar pamatīgu nocietinājuma mūri, torņiem un baznīcu drupām. 

Mūsdienīgu viduslaiku noskaņu var izbaudīt Visbijas vecpilsētā ik uz soļa, gan Lielajā tirgus 

laukumā, gan neskaitāmajās baznīcās, kurās, kā stāsta, esot iemūrētas jaunavas, gan arī senie 

viduslailu tirgotāju nami, kuros, iespējams, vēl joprojām atrodas apslēpti pirātu dārgumi. Iespēja 

skatīt  “dārgumus” Gotlands Fornsal – Gotlandes vēstures muzejā, kas slavens ar eksponētajiem 

bagāto gotlandiešu zelta un sudraba izstrādājumiem, kas vēl joprojām tiek atrasti visnegaidītākajās 

vietās. Gandrīz katra ēka var lepoties ar košu rožu dobi. Ne velti Visbiju dēvē arī par rožu pilsētu. Bet 

pēcpusdien atliek tik izvēlēties vispiemērotāko krodziņu, kur ieturēt maltīti goltandiešu gaumē, 

nobaudot jēra cepeti un lēni malkojot Gotlandē brūvēto Gotlandsdricka alu 

• Valpurģu nakts ugunskurs pie senajiem Visbijas mūriem 

pirmdiena, 01.05. 

Visby – Slite – Larbro 

– Faro – Visby  
 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Scandic 

Visbijā 

• Gotlande – glābiņš, zaudētās cerības un neatkarības ideja. Ir precīzi zināms attālums – 170 km no 

Kurzemes krastiem līdz Gotlandes pilsētai Slitei, kur piestāja daudzās latviešu bēgļu laivas 2.Pasaules 

kara gados. Aptuvenās aplēses liecina, ka nelielās zvejnieku laivās šo attālumu mēroja 4559 bēgļi. 

Memoriālā Baltiešu bēgļu laiva Slitē, ostā, kur piestāja daudzie tautieši 

• Larbro baznīca – viena no krāšņākajām viduslaiku celtnēm Gotlandē ārpus Visbijas mūriem, un tai 

blakus esošais aizsardzības tornis 

• brīvdabas muzejs Bungē – vairākas sētas un citas ēkas, kas te atrodas, ataino tradicionālo Gotlandes 

zemnieku dzīvi, ko gotlandieši vēlējušies saglabāt nākotnei, vācot eksponātus jau kopš 1908. gada  

• pārcelšanās ar prāmīti uz Faras (Faro) salu, kur nav policijas iecirkņa (tātad nav likumpārkāpēju, 

nav bankas (tātad nav kredītu) un nav pasta (jo viens otram sveicienus var nodot bez starpniekiem) 

raukaru jeb dīvainas formas kaļķakmens figūru lauki Faras ziemeļu piekrastē, kas veidojušies, 

vējam un ūdenim drupinot salas akmens pamatni, un ložņājošo kadiķu džungļi; izcilā zviedru režisora 

Ingmāra Bergmaņa kaps pie Faro baznīcas 



otrdiena, 02.05. 

Visby – Gothem – 
Djauvik – Roma – 

Hogklint – Visby  
 

 

 

 

 

 

***viesnīca Scandic 

Visbijā 

• Gothemas baznīca – viena no lielākajām un raksturīgākajām viduslaiku baznīcām Gotlandē. Tā 

būvēta 14.gs senās stāvbaļķu baznīcas vietā. Ievērības vērts ir arī līdzās esošais 12.gs baznīcas tornis, 

kas savulaik bija daļa no lielāka nocietinājuma 

• Akmens laiva – leģendārā salas pirmā iedzīvotāja Tjelvara kaps, patiesībā – tipisks skandināvu 

bronzas laikmeta apbedījums, kur 18 metru garumā izvietoti milzu laukakmeņi laivas formā.  

• Torsburgas cietoksnis un plakankalne – lielākais senvēstures nocietinājums Skandināvijā, pēc 

platības divreiz lielāks nekā Visbijas vecpilsēta, būvēts no 1. – 4.gs un apdzīvots bija līdz pat 12.gs 

• Hoburgas trollis (Hoburgsgubben) – lielākais salas dienvidu raukars, kura forma atgādina cilvēka 

(vai varbūt troļļa) galvu 

• labi saglabājies 19. gs Djauvīkas zvejnieku ciemats salas rietumu krastā, ar dzīvojamām ēkām, tīklu 

būdām u.c. raksturīgām celtnēm, ar tālumā redzamo Karlso salu 

• Romakloster – kādreiz varenā cisterciešu klostera drupas 

trešdiena, 03.05. 

Visby – Nynashamn – 

Stockhom – Rīga  
 

 

• 07:00 – 10:30 prāmis Visby – Nynashamn  

• brauciens līdz Stokholmai 

• Stokholmas apskates ekskursija ar autobusu un kājām – vecpilsēta; karaļa sardzes maiņa; pilsētas 

panorāma no Fjälgattan; Ridarholmena, kur aizsākusies Stokholmas vēsture; tilts, par kuru stāsta, ka 

zem tā tiekoties Mēlarena ezera un Baltijas jūras ūdeņi 

• muzeju rajons Jūrjordena (Djurgarden): A. Lindgrēnes literāro tēlu muzejs Junibacken, kurā 

paviesoties pie Karlsona, Ronjas, Emīla un citiem zviedru rakstnieces grāmatu varoņiem iespējams, 

braucot īpašā karuseļvilcieniņā; kuģa Vāsa muzejs vai pasaulē pirmais brīvdabas muzejs Skansens, 

kāds cits muzejs vai brīvais laiks 

• 19:25 – 21:30 lidojums Stokholma – Rīga  

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR  225 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Stokholma – Rīga (ēdināšana nav iekļauta) rokas bagāža 8 kg, 

nododamā bagāža 20 kg 

• tūrisma klases autobuss (WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija);  

• 4 naktis 3*viesnīca Scandic Visbijā, divvietīgas istabiņas, duša, WC; brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi;  

•  ceļojuma apdrošināšana ar Covid riska segumu (ceļojuma atcelšanas risks darbojas  

līdz 75 gadu vecumam); 

• iesakām 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 

• ēdināšana, personīgie izdevumi, ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos 

apskates objektos, dzeramnauda apkalpojošam personālam (~15-20 EUR) 

Iespējamās papildizmaksas                  SEK         

Gotlands Fornsal muzejs Visbijā (grupā) 190 SEK 

Bunges brīvdabas muzejs  170 SEK 

* tabulā minētas 2022. gada cenas 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 250 līdz 28.02. EUR 350 līdz 28.03. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju 

anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 28.02. pēc 28.02. pēc 28.03. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 375 visa summa 

Ceļojuma dokumenti 

LR pilsoņa pase vai ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.  

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

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

