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– Viss, cauri! – izsaucās Viņš.
– Man arī pietiek! – līdzīgā tonī atsauca Viņa.
...Viņi lēnām piecēlās. Karstajās smiltīs abi bija iedeguši kā
ar taukiem ieziezti rupjmaizes kukuļi. Cepešsilti. Viņai ap
galvu – sarkans lakats, Viņam – baltā cepurīte. Abi viens otru
bija iezieduši ar ķermeņa eļļu, saulē tā spoži spīdēja. Viņi bija
nolēmuši kādu nedēļu „tikai gulēt pie jūras”. Beidzot neko
nedarīt! Piecas dienas tikai gulēt saulē, laimīgi ar smiltīm, ar sauli
un beidzot nedarot neko. Tikai mīlināties.
Viņi bija jaunlaulātie, un kāzu dāvanā abiem uz desmit dienām
bija uzdāvināts medusmēnesis uz vientuļas salas. Abi jutās kā
Paradīzē. Taču kaut kas sāka kaitināt.
Par saldu!
Par lēnu.
Par vienmuļu...
Abiem trešās dienas pēcpusdienā bija apnicis nedarīt neko.
Diemžēl noteikumi bija tādi, ka no Paradīzes salas netika prom –
pirkuma pakete noteica, ka gadījumā, ja klienti vēlētos Paradīzi
atstāt ātrāk, nāktos maksāt soda naudu. Iesākumā Viņš ādamiski
izsaucās, ka samaksās tiem tur, bet jābraucot prom, lai tur vai kas.
Uz turieni, kur kaut kas interesants notiek.
Paradīze viņiem bija piegriezusies.
Par Ulubeli kā vispārīgās laimes vietu viņi nebija dzirdējuši.
Ja abiem tajā brīdī piedāvātu aizceļot uz Leiputriju, kur piena
upes ķīseļa krastos, viņi pārpilnības zemi nesaudzīgi izkritizētu
pa vīlēm: par daudz labumu – medus un cukurs, sviests un
tauki... fūū... Mietpilsoņu zeme.
Uz teiksmaino Ziemeļzemi, kur dzīvo viedā Ziemeļmeita, Viņš
varbūt gribētu aizbraukt viens un ar makšķeri, bet Viņa teica, ka
lielceļu moteļos negulēšot, tie ziemeļnieki vispār esot skopuļi un
par visu plēšot elles naudu.
Aizbraukt uz Vietu, ko sauc par Aiz-Trejdeviņām-Zemēm, varētu
tikai ar lidojošo paklāju.
Vēl jau apceļošanai perspektīvā palika Kampanellas aprakstītā
Saules pilsēta, kur dzīve ritēja harmonijā,
katram saglabājot savu esību.
Viņa pirmsievietes prātīgumā klusēja.

Pirmais strīds Paradīzē.
– Bet parēķini pats!
– Tu mani nesaproti.
– No sevis neaizbēgsim, lai kur mēs dotos!
– Klusē, sieviete...
Paradīzi viņi sadalīja.
Sieviešu un vīriešu zona.
Vīrietim tika austrumi, kur no kalna redzams saullēkts, kur jaunas
idejas, kreatīvā domāšana un radoša rīcība.
Sieviete palika, kur plūda ūdens, kur saule rietēja noslēpumā,
kur uzkavēties vilināja zaļš dārzs un smaržīgi ziedi.
Sadalītajā Paradīzē katrs savos ierakumos noturējās nākamās
trīs dienas.
Kad viņi satikās, lai beidzot kopā dotos prom, Paradīzi abi bija
pārvērtuši pēc pasaules modeļa.
Viņa no Paradīzes ziediņiem bija uzvijusi garu ziedu viju.
No tās okeāna krastā izveidojusi četras debess puses.
Viņš no akmenīšiem smiltīs izlika mandalu ar tekstu:
„...lai kur tu atrastos, lai ko tu redzētu, lai kuru tu sastaptu tālajā
ceļā, norāj kūdītājus, mierini mazdūšīgos, rūpējies par vājajiem,
atspēko ienaidniekus, pamani lamatas, māci nemācītos, modini
lēnos, atturi ķildīgos, noliec vietā lepnos, nomierini kareivīgos,
palīdzi nabagajiem, atbrīvo apspiestos, iedrošini labos izturēt
ļaunos un – ak! – ceļojumā pa dzīvi mīli viņus visus. Lai kur tu
atrastos, uzrāptos, ienirtu, aizdotos – visur sastapsi tikai sevis
atspoguļojumu.
Tavs Sv. Augustīns.”
Lai kur tu, cilvēks, ceļotu, no sevis neaizbēgsi.
Lai kur tu, cilvēks, dotos, sastapsi tos, kuri parādīs tevi pašu.
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MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS 
MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA
68. lpp.

NOSLĒPUMAINĀS HIMALAJU KARALISTES 
BUTĀNA, SIKIMA UN DARDŽILINGA
68. lpp.

Nepalaid garām!

NAMĪBIJA
65. lpp.

LIELDIENU BRĪVDIENAS MAĶEDONIJĀ UN ALBĀNIJĀ
OHRIDAS EZERS
31. lpp.

Posies ceļam un atvelc elpu!

DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ
PHU QUOC SALĀ
75. lpp.

AMERIKAS KRĀSU PALETE  GRAND PRISMATIC SPRING
AVOTI, JELOUSTOUNAS NACIONĀLAIS PARKS
80. lpp.

SATURS

PASAULES JUMTS  TIBETA, SIČUAŅA UN NEPĀLA
69. lpp.

ISLĀMA ŠŪPULIS  SAŪDA ARĀBIJA
60. lpp.

LEĢENDAS ĒRBERĢES PUSĒ
10. lpp.
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CIEMIŅŠ LATVIJĀ / Iepazīsti Rīgu!

ceļojuma apraksts

laiks

cena

VIDUSLAIKU RĪGA KOPĀ AR ANDRI GEIDĀNU
Vecrīga – vieta, kur var sajust un redzēt pazibam brokāta kleitu krokas, izdzirdēt bruņutērpu šķindoņu, šur tur iesmejamies
ākstus. Vecrīga vilina ar savu viduslaiku seno auru. Jāizstaigā Vecrīgas šaurās ieliņas, lai to visu pamanītu!

02.04.

4

Gadsimtiem ilgi cilvēki mūziku vēlas ne tikai uztvert, klausīties un baudīt, bet arī piedalīties tās radīšanā. Sajust pirmās
09.04.
skaņas dzirksti un tad izbaudīt liegās mūzikas plūsmu. Rīga dimd – šo seno Rīgas mūzikas stāstu ieskandina gan Rīgas
Doms, Melngalvju nams, Vāgnera zāle, Lielā ģilde, Vērmanes dārzs, Rīgas Latviešu biedrības nams, Latvijas Nacionālā opera.

4

MUZIKĀLĀ RĪGA KOPĀ AR IEVU EZERIETI

NAKSNĪGĀ RĪGA KOPĀ AR ANDRI GEIDĀNU
Pār Rīgu pārklājas naksnīgais pārklājs, un Vecrīgas šaurajās ielās iedegas laternas, kā mazas spožas laumiņas rādīdamas
09.04.
gājējiem ceļu un aicinādamas tām sekot. Pamazām un nemanot esam aizvilināti uz otru Daugavas krastu, kur, vērojot Rīgas
panorāmu, rodas sirreālas sajūtas un apjausma, ka daļiņa jūsu sirds jau pieder Rīgai.

4

RĪGAS ZAĻAIS PAVEDIENS  MĀRUPĪTES IELEJA KOPĀ AR MAGDU RIEKSTIŅU

JAUNUMS!

Apmēram 6 km garumā cauri pilsētas apbūvei stiepjas zaļā Mārupītes ieleja. Tās apkārtnē var aplūkot simtgadīgo Uzvaras
parku, Māras dīķi ar Mārupītes ūdenskritumu, Angļu ģimnāziju un mazās ieliņas ar tipisko Pārdaugavas koka arhitektūru.

16.04.
16 04

4

30.04.

4

07.05.

4

14.05.

4

JŪGENDSTILA RĪGA KOPĀ AR ASTRĪDU ROGULI
Rīgā ir aptuveni 800 jūgendstila ēkas. Tās celtas 19. un 20. gadsimta mijā, un tās projektējuši gan ārzemju, gan latviešu
arhitekti. Jūgendstilam raksturīgas vijīgas līnijas, ģeometriski ornamenti un fasādes ar erkeriem, durvju un logu ailām.

BRĀĻU KAPI KOPĀ AR PĒTERI STUMBURU
Brāļu kapi ir izcilākais un lielākais memoriālais ansamblis Latvijā. Kapos redzamas 13 skulptūru grupas. Tās veltītas I un II pasaules
kara cīnītāju piemiņai. Pirmie Meža kapi ir viena no plašākajām un nozīmīgākajām apbedījumu vietām Rīgā un Latvijā.
Tur atdusas pirmais Latvijas prezidents J. Čakste un daudzi sabiedrībā pazīstami kultūras un zinātnes darbinieki.

GRĪZIŅKALNS KOPĀ AR IEVU EZERIETI
Rīgas nomale – vieta, ko tik ļoti mīlēja Aleksandrs Čaks. Kontrastiem bagātais, vecais Grīziņkalna strādnieku rajons ar veco
koka apbūvi un ievērojamu meistaru projektētām jūgendstila ēkām. Iepazīsiet Grīziņkalna rūpniecības ziedu laiku vēsturi un
rūpnieka Vilhelma Ķuzes likteni. Vārnu ielas republika, revolucionārais 1905. gada parks un ne tikai...

RĪGA UN JŪRMALA

JAUNUMS!

Ekskursija ar autobusu un kājām. Rīgas vēsturiskais centrs – Vecrīga. Ekskursijas turpinājumā iepazīšanās ar Jūrmalas
pērlēm, stāstiem par Jomas ielas romantiku, vecajām koka vasarnīcām un greznām villām, pirmajām pludmalēm,
peldkostīmu modi, padomju laiku kūrorta spožumu un postu, šodienas attīstību; par cilvēkiem, kas saistīti ar Jūrmalu.
Ekskursijas aptuvenais laiks: 6–7 stundas.

21.05.
21 05

10

28.05.

5

Iespēja ieraudzīt galvaspilsētu no pavisam cita skatu punkta – apkārt Vecrīgai pa gleznaino 3 km garo pilsētas kanālu.
04.06.
Romantiskais Bastejkalns ar Rīgas lielāko ūdenskritumu, Brīvības piemineklis, Latvijas Universitāte, Latvijas Nacionālā opera, 27.08.
.09.
Spīķeru krastmala, Centrāltirgus un autoostas kolorīts, kontrastainā Ķīpsala, Andrejosta un mierpilnais Kronvalda parks.
17.09.

7

VELORĪGA KOPĀ AR PĒTERI STUMBURU
Daugavgrīvas sala jeb Buļļu sala ar saviem velosipēdiem. Salas garums – 8,5 km, platums 1–2 km.
Tā ir lielākā sala Rīgas pilsētā. Daugavgrīvas cietoksnis, kura pirmsākumi meklējami jau 17. gs. Bāka, kuras pašreizējā torņa
augstums ir 35 m, gaismas augstums – 37 m v.j.l. Aptuvenais laiks: 6–8 h. Ceļa segums: asfalts, grants, meža ceļš.

RĪGAS KANĀLI KOPĀ AR ...

DAUGAVAS ABI KRASTI KOPĀ AR MĀRTIŅU LĀCI

JAUNUMS!

Ekskursija ar autobusu un kājām. Rīgas ainava nav iedomājama bez Daugavas – latviešu tautas likteņupes.
Daugavas labais krasts ir Rīgas pilsētas sirds, bet pavisam cita ainava un dzīves ritms ir pilsētai Daugavas kreisajā krastā.
Te starp bruģētām ieliņām un priedēm paslēpies romantiskais Āgenskalns un vēl joprojām apskatāma fantastiska koka
apbūve, kas apvieno labākās krievu koka būvniecības un Rietumu koka arhitektūras paraugus.
Un, protams, Daugavas tilti – katram no tiem ir savs stāsts! Ekskursijas aptuvenais laiks: 3,5–4 stundas.

20 08
20.08.

8

03.09.

4

Āgenskalns ir viena no skaistākajām Rīgas pilsētas daļām Pārdaugavas pusē. Lai gan Āgenskalna koka nami ir daudz cietuši 10.09.
un bieži tikuši nopostīti, šis rajons vēl arvien var lepoties ar lielisko koka apbūvi, ko nereti dēvē par koka arhitektūras pērli.
Vēl Āgenskalns ir pazīstams ar savu tirgu, veco televīzijas torni, Māras dīķi un citām interesantām vietām un būvēm.

4

KOKA RĪGA KOPĀ AR ASTRĪDU ROGULI
Katram koka namam ir savs raksturs un speciﬁka, kas to padara īpaši savdabīgu. Rīga var lepoties ar savu unikālo koka
arhitektūru, kas glabā daudz nostāstu un noslēpumu.
Kopīgi apskatot šo vēstures lapaspusi, mēs varam uzzināt un atklāt daudz jauna.

ĀGENSKALNS KOPĀ AR GUNTI BERKLAVU

6

Ja jums nepieciešama detalizēta informācija un konkrēti piedāvājumi,
zvaniet mums pa tālruni 67221312, sūtiet faksu 67221256 vai atrakstiet e-pastu: incoming@impro.lv

BALTIJAS VALSTIS / Latvija

ceļojuma apraksts

IEPAZĪSTI LATVIJU KOPĀ AR…
DIENVIDKURZEME KOPĀ AR INGMĀRU LĪDAKU
Pavasara pārsteigumi Kalvenes zooloģiskajā dārzā, kokvaržu kolonija, ērgļu šovs. Pēc pastaigas – pikniks!
(NB! Aktīva atpūta, dabas pētīšana un pastaiga dabā, nepieciešami sporta apavi un piemērots apģērbs!)

EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
Neparasts piedzīvojums kopā ar izcilu Latvijas dabas pieminekļu pētnieku, kurš savulaik izglābis vairākus
tūkstošus dižkoku. Apsekosim dažus dzīvos milžus, dosim savu ieguldījumu kāda zemes stūrīša sakopšanā.
Dižkoku kopšanas talka un talcinieku pikniks – tēja, tušonis, maizītes.

VASARAS SAULGRIEŽU IESKANDINĀŠANA KOPĀ AR ILGU REIZNIECI
Senlatviešu ticējumi, rituāli un tradīcijas, vasaras saulgriežiem gatavojoties.
Kopīga līgodziesmu mācīšanās un svētku iedziedāšana lauku sētā.
DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU VIKTORU KALNIŅU īpašs piedāvājums skolotājiem!
Viena no skaistākajām neobaroka stila muižām Vidzemē – Dikļu pils, kurā šobrīd izvietotas ~100
mūsdienu Latvijas mākslinieku – E. Grūbes, A. Naumova, V. Zariņas, N. Brasliņa, u.c. – gleznas, kā arī
apskatāmi lieliski atjaunotie unikālie pils kamīni. Pasakas un stāsti, tēlnieku Rūrānu veidotās koka ﬁgūras
Vika pasaku parkā. Leģendām apvītais Zilaiskalns. Dikļu Dziesmu svētku muzejs.
SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ īpašs piedāvājums skolotājiem!
Abavas senleja. Sabiles Velnala un Velnakmens. Pastaiga Drubazu dabas takā vietējā gida pavadībā,
saimnieka pašdarinātās produkcijas degustācija. Noslēgumā – jautra piedzīvojumu trasīte!

SMARŽU PASAULE UN ZIEDU BURVĪBA TALSU APKĀRTNES DĀRZOS KOPĀ AR INESI ROZI
Baltijā lielākais dienliliju dārzs Laucienes pagasta Mierkalnos. Lauku stādījumi SIA Kurzemes sēklas
teritorijā Talsos. Talsu apskates ekskursija. Ziemciešu audzētava Puķulauki. Ugunskurā vārīta zupa un
pankūkas Laumu dabas parkā. Gudra ir lauku sēta – Kauliņi Valdemārpilī. Tēlnieces Ditas Kalvānes
informatīvais dārzs Lubē – dārza skulptūras, krāsu palete, ārstniecības augi.

PIE KURZEMES AMATNIEKIEM KOPĀ AR INESI ROZI
Tukuma audēju darbnīca: auduma tapšanas process, treniņstunda aušanā.
Vīna degustācija Drubazās pie vīndara Andra Dzērves, botānikas taka dabas parkā, Abavas senleja.
Sabiles Vīnakalns. Ciemošanās pie seno zīmju pazinēja un rotkaļa Harija Jaunzema.
Talsu keramikas darbnīca Ciparnīca. Ciemošanās mākslinieku darbnīcā.

www.impro.lv

laiks

cena naktsmītnes

1 diena
21.05.

20

1 diena
14.05.

– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena,
vai jauniešu viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!

ø

1 diena
12.06.

17

ø

1 diena
30.04.
skolotājiem

15
1

ø

18
1

ø

22

ø

26

ø

29

ø

70

6

63

6

1 diena
01.10.
skolotājiem
1 diena
06.08.

1 diena
10.09.

MAZĀ GARDĒŽU TŪRE TALSU UN TUKUMA PUSĒ KOPĀ AR INESI ROZI
1 diena
16.07.
Uzņēmuma Pure Chocolate produkcijas degustācija. Sabiles Vīnakalns.
Pastaigas Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejā.
Folkloristes Zigrīdas Brāles latviskā dzīvesziņa dabas parka Talsu pauguraine takā Jāņkalni, ķūķis un
sklandrauši. Ziemeļkurzemes augstākās virsotnes Kamparkalna iekarošana.
Vīndara Vara Baņģiera vīnu degustācija (rabarberu, upeņu, jasmīnu, ceriņu, ķiršu u.c. vīni).
GARDĒŽU TŪRE ABRENI LŪKOTIES KOPĀ AR IGORU ZIEMELI līdzi nepieciešama pase!
2 dienas
21.05.-22.05.
Brokastis vienīgajā Latvijas Kāzu muzejā, ekosaimniecībās audzētu labumu degustēšana.
Susāju pagasta Vēršu kalns. Graudu malšana rokas dzirnavās, maizes cepšana lielajā maizes krāsnī,
sviesta kulšana. Viļakas baznīcas un pierobežas apkārtne.
Kangaru kalni, no kuriem redzama Krievijas Višgoroda (Augšpils).
Ciemošanās izcilā alus meistara Jāņa Bukša mājās, degustācija un pikantas uzkodas.
Balkanu kalnu dabas takas. Briežu dārzs Mežsētas. Senlietu kolekcija Saipetnieki.
Latgaļu humors un teātris, muzicēšana, lustīgas izdarības, mielasts ar studeņiem, muzikantu gaļām, pipšukiem
un citiem latgaļu labumiem...
VĒDERPRIEKI ZIEMEĻVIDZEMĒ KOPĀ AR IGORU ZIEMELI
2 dienas
11.06.-12.06.
Brokastis z/s Silkalni – ārstniecības augi tējās un spilvenos. Valmiermuižas alus degustācija.
Kā lietojama latviešu kaņepīte – iepazīsim z/s Adzelvieši.
Naukšēnu Disco (cilvēkmuzejs, zārku darbnīca un eļļu degustācija).
Ūdenskliņģeru cepšana un latviskas stiprās vakariņas Ķoņu dzirnavās.
Gardēžu rītarosme un peldēšanās, iepazīšanās ar dzirnavu darbību. Rūjienas saldējuma degustācija.
Maiznīca Liepkalni un kalējdarbnīca Kalnmestri. Velnošanās Mazsalacas muzejā.
Pie Burtnieka: zirgaudzētavas apskate un cienasts ar ezera zivīm.
6
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

VIDUSLATVIJAS GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI

2 dienas
28.05.-29.05.

74

Skrīveru saldumi - ieskats Gotiņu konfekšu ražošanas vēsturē, konfekšu daudzveidība mūsdienās,
darbnīca Katram sava konfektīte. Aizkraukles muzeja Kalna ziedi apmeklējums un šmora smeķēšana.
Suvenīru gatavošana ādas apstrādes darbnīcā Koknesē amatniecības un atpūtas centrā Mazā kāpa, ar
aktīvu līdzdarbošanos veidojot sava piekariņu. Kokneses Likteņdārzs. Brauciens ar vikingu laivu Lāčplēsis.
Ciemošanās briežu dārzā un safari parks Zemitāni. Briežu gaļas delikatešu degustācija. Ainaviskie
Meņģeļi. Kazu audzētavas Bērzi kazu siera un piena degustācija. Ķeipenes Kino muzejs. Suntaži. Sātīgas
vidzemnieku pusdienas. Mālpils muiža un Mālpils piena un siera degustācija.

APKĀRT BURTNIEKU EZERAM KOPĀ AR ANDRI KLEPERU
Lielākais Latvijas stārķu ciems Matīšos kopā ar tēju un kūpinātām Burtnieka zivīm. Briedes kroga un
zirglietu muzeja apskate. Burtnieku zirgaudzētavas apmeklējums. Burtnieku muiža, parks, skatu tornis
un baznīca. Izbrauciens ar laivām Burtnieku ezerā un zivju zupas baudīšana. Kaņepju sviesta degustēšana
Adzelviešos. Lauku labumi vakariņās un pirtiņa. Šitaki sēņu stāsti Dulbeņos. Valmiermuižas alus darītavas
apmeklējums un degustācija. Rietekļa paeglis – dižākais Latvijā. Jāņa Daliņa piemiņas istaba un stāsts par
latviešu ideālu. Mītiskais Zilais kalns. Ekskursija bišu pasaulē z/s Zvirgzdi: stāstījums par bitēm, vērojot ﬁlmu
par bišu dzīves un medus ieguves noslēpumiem. Latvijas medus degustācija.

VIDZEMES SAKRĀLAIS MANTOJUMS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU
Raunas apskate: luterāņu baznīca, pilsdrupas, Tanīsa kalns, heruhūtiešu laikmets un kultūrvēsturiskā
vide. Raunas Staburags. Smiltenes pagāniskie un mūsdienu sakrālie pieminekļi, mītiskā Cērtenes
pilskalna vieta u.c. 19. gs. Vijciema koka sakrālā arhitektūra ar neparasto ārējā apdari – zvīņveida koka
dēlīšu apšuvumu. Efektīgā Velēnas luterāņu baznīca. Vienīgais velna piemineklis Latvijā – Gosupes
Velns. Gulbenes vēsturiskais centrs. Stāmerienas pareizticīgo baznīca. Izbrauciens ar senatnīgo
mazbānīti. Alūksne: E. Glika Bībeles muzejs un sakrālās celtnes. Opekalns – augstākā baznīca Latvijas
teritorijā. Ainaviskais skats uz Alūksnes augstieni. Korneta – Drusku pilskalns un kulta vietas.
DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI līdzi nepieciešama pase!
Līvānu Amatniecības centrs. Daugavpils cietoksnis, Dinaburgas cietokšņa makets. Dabas parks
Daugavas loki, krāšņas ainavas, unikālas vēstures liecības. Vecticībnieku sādžas, simpātiskas baznīciņas,
Vasargelišķu skatu tornis, skats uz Daugavas ieleju. Z/s Kurmīši – ārstniecības augi, zāļu tēju degustēšana.
Podnieka Valda Pauliņa darbnīca, iespēja vērot Latgales keramikas tapšanas procesu. Krāslava.
MISTISKĀ ZIEMEĻLATGALE KOPĀ AR ANNU RANCĀNI līdzi nepieciešama pase!
Rēzekne. Tautas amatniecības centrs. Pilcenes koka baznīca – viena no neparastākajām Latvijā.
Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu darbnīca, spēlēšana un dziedāšana Gaigalavā. Īdeņa – Latgales
zvejnieku ciems Lubāna krastā. Senais pilskalns, sēta ar niedru jumtiem, zivju zupa un kūpinātas zivis pusdienās.
Senlietu kolekcija Saipetnieki Lazdukalnā. Balvi – Lāču dārzs ar akmeņu krāvumiem, seno amatu darbnīca.
Balkanu dabas parks ar takām un muzeju. Vecgulbenes muiža.
LATGALES SAKRĀLAIS MANTOJUMS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU līdzi nepieciešama pase!
Gostiņu baznīca un skansts – triju valstu robeža. Viļānu kultūrvēsturiskais centrs.
Rēzeknes vecticībnieku kopiena un kokgriezēji. Ludzas aizvēstures un viduslaiku pieminekļi. Kārsavas
katoļu baznīca – mūsdienu atjaunotais interjers. Pasienes katoļu baznīca. Ainaviskais Grebļu kalns.
Dagdas padomju mantojums. Bērzgales katoļu baznīca. Aglonas apkārtne: Madelānu pilskalns un
Karaļkalns. Daugavpils vēsturiskais centrs – Daugavpils cietoksnis.
NEIEPAZĪTĀ LATGALE KOPĀ AR IGO MIDRIJĀNI līdzi nepieciešama pase!
Ceļojums paredzēts dabas tūrisma mīļotājiem, kuri gatavi veikt arī grūtākus pārgājienus kājām, vietām pat
bez takām. Tomēr tālajā Krievijas pierobežā nepabrauksim garām arī unikālajām Pasienas un Vecslabadas
baznīcām. Maršrutā iekļautas plašā tūrisma apritē mazpazīstamas un nepazīstamas, pat mazliet mistiskas
vietas: objekti, kurus uzskata par akmens meteorīta krāteriem, pilskalni un citi. Ņemiet līdzi visiem laika
apstākļiem piemērotus apavus, apģērbu un noskaņojumu.
Nīcgales dižakmens – lielākais Latvijā. Mistiskais Velnezers. Ainaviskie pilskalni, ko nevar sasniegt ar auto.
Padomju vēstures simbols – Draudzības kurgāns. Iespaidīgā Grebļa kalna dabas taka. Unikālā poļu
baroka Pasienes baznīca ar izcilām arhitektūras un mākslas vērtībām. Pārgājiens ( ~ 2 h) pieneņziedu laikā pa
gleznaino Latgales augstieni uz krāteri, kas, kā daļa pētnieku uzskata, radies no meteorīta.
Vecslabadas pareizticīgo baznīca – dižākā Latvijā ārpus Rīgas.
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11.06.-12.06.
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2 dienas
23.07.-24.07.
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2 dienas
09.07.-10.07.

54
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2 dienas
20.08.-21.08.

56

6

2 dienas
04.06.-05.06.

49

6

2 dienas
07.05.-08.05.

46

6

– viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena,
vai jauniešu viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!
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LATGALES KULINĀRAIS MANTOJUMS KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI līdzi nepieciešama pase! 2 dienas
Latgaļu virtuves tradīcijas, gaumi un paradoksus vislabāk izgaršot, ceļojot pa latgaļu sētām, atpūšoties un 11.06.-12.06.
64
baudot dabas skaistumu, latgaliešu viesmīlību, dažnedažādus gardumus latgaļu folkloras pavadībā...
!
JAUNUMS
Mālu mīcīšana, vietējo dzīvesstāsti, siera degustācijas, buļbu ēšana, šmakovkas mēriņš... un vēl daudz
gardumu un piedzīvojumu – šoreiz Austrumlatgalē Krievijas pierobežā (Kārsavas, Ciblas, Zilupes pusē).
LIELĀ ZIEMEĻKURZEMES GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI
2 dienas
30.07.-31.07.
69
Brokastis, pusdienas, launags, vakariņas... Aizmirstiet par rūpēm virtuvē! Divas gastronomiskiem
piedzīvojumiem bagātas dienas, iespēja lieliski atpūsties, apskatīt Kurzemes jūrmalciemus: Mērsragu,
Ģipku, Kolku, iepazīt kurzemnieku nacionālās virtuves īpatnības un paradumus, peldēties un izbraukt
jūrā ar laivām, paviesoties zvejnieku sētā, nobaudīt zvejnieku gatavotos našķus un gardumus, dažādus
sierus, diedzētus graudus, sklandraušus, bukstiņbiezputru, lielogu dzērvenes, knapsieriņus un vēl daudz
visādu gardumgardu un neparastu lietu Kurzemē!
LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE un senās uguns nakts Pāvilostā
2 dienas
27.08.-28.08.
Uzņēmuma Pure Chocolate produkcijas degustācija. Kaﬁjas pauze Kandavā, kafejnīcā Ieviņa.
68
Viesošanās pie vīndara Andra Dzērves Drubazās. Sabiles Vīnakalns. Ēdoles pils. Murkšķu ferma.
Vakariņas suitu gaumē Alsungā Spēlmaņu krogā. Viesošanās pie Lidijas un Pētera Jansoniem: ﬁlma
par Alsungu un suitiem, senču alus darīšanas tradīcijas, alus degustācija.
Senās uguns nakts Pāvilostā. Pāvilosta, izbraukšana ar laivām jūrā, žāvētu zivju degustācija,
Pāvilostas muzejs, pastaiga pa molu. Apriķu luterāņu baznīca.
Rūķu muzeja apskate Lielā Rūķa pavadībā. Valtaiķu luterāņu baznīca. Garīku muiža, šitaki sēņu audzēšana
un degustācija. Kalnamuiža, viesu nams Berghof, Piena muzejs un lauku labumu degustācija.
LEJASKURZEMES LABUMI KOPĀ AR INESI ROZI
2 dienas
18.06.-19.06.
Saldus saldumi. Foreļu parka foreles un Sātiņu dīķu karpas gardēžiem. Latvijas mazākā pilsēta Durbe.
64
Keramikas darbnīca Pods. Rucavas kultūras programma ar Kurzemes ēdienu degustāciju lauku sētā
!
U
JAUN MS
Zvanītāji. Ieskats slavenajos Nīcas daiļdārzos. Dzintaru apstrādes darbnīca Drāzniekos. Dzirnakmeņu
kolekcija Sīpolu pagalmā. Iepazīšanās ar Liepājas karostu: Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāle, forti un
Ziemeļu mols. Pusdienas. Viesošanās tekstilmākslinieces Baibas Rīteres darbnīcā Austrumi
ABPUS LATVIJAS UN LIETUVAS ROBEŽAI KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI līdzi nepieciešama pase! 2 dienas
27.08.-28.08.
Saules kaujas piemiņas vieta. Mistiskā seno baltu kulta vieta – Šatrijas pilskalns. Došanās ekspedīcijā
69
pa senajām žemaišu un kuršu pēdām. Pusdienas ar cepelīniem un pašdarināto alu. Rucavas kultūras
!
JAUNUMS
programma ar Kurzemes ēdienu degustāciju lauku sētā Zvanītāji. Rucavas tautastērpi, cimdi, zeķes un citi
meistaru darinājumi. Laiks paies, dziedot, dancojot un muzicējot kopā ar Rucavas teicējām, dziedātājiem
un muzikantiem, nobaudot kādu no tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem: īstu rupjmaizi, žogaraušus,
balto sviestu ar kartupeļiem, riezi vai kartupeļu kukulīšus. Bārtas muzejs – stāsts par Bārtas tautas tērpa
izgatavošanu un nēsāšanas tradīcijām. Priekules muižas komplekss ar nocietinātiem caurbraucamajiem
Zviedru vārtiem. Senā teika par Priekules Ikaru. Embūtes apkārtne – viena no skaistākajām,
interesantākajām un noslēpumainākajām Kurzemes vietām, apvīta daudzām teikām un leģendām.

LATVIJAS SKAISTĀKĀS VIETAS UN INTERESANTĀKIE NOTIKUMI
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI
Pārgājiens ziemā, kad ūdenskritumi pārvēršas ledus ērģelēs, – Kraukļkalna ieža leduskritums, Ledala,
Jāņuvārtu ieža sarkanais leduskritums, Ērģeļu klinšu ledus stabs, Vizuļu leduskritums, Daudas leduskritums.

LIELDIENU OLU RIPINĀŠANA JĀŅKALNOS
Jāņkalnu folkloras taka ar ugunsrituālu un Lieldienu svinēšanas tradīcijām, jautra šūpošanās un olu
ripināšanas turnīrs. Lieldienu zaķa noslēpumi Kūļciema Apsīšos. Viesošanās Rideļu dzirnavās.

NO EGLES DĒLA ČIEKURA LĪDZ KOKA KLUCIM KONSTANTĪNAM
Vijciema čieku kalte, kur ar simtgadīgām metodēm vēl joprojām tiek iegūtas sēklas no priežu čiekuriem.
Smiltenes stādaudzētava – vieta, kur sēkla izaug par mazu Ziemassvētku eglīti. Viesošanās pie Latvijas
Valsts mežu speciālistiem, izzinot mūsu lielāko bagātību – mežus. Launkalne Sawmill – viens no
lielākajiem Latvijas koksnes pārstrādes uzņēmumiem. Ekskursija pa ražotni – kā tikko no meža atvesti
zāģbaļķi pārtop precīzi sapakotos dēlīšos eksportam.
Vienkoču parks – brīvā dabā lielā skaitā skatāmi koka amatniecības un vienkoču darinājumi:
dažādas koka skulptūras, dzīvnieki, pasaku un teiku tēli.
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DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ

1 diena
21.05.
28.05.
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Dobeles pilsdrupas, Valsts Dobeles dārzkopības selekcijas un izmēģinājumu stacija ceriņziedos – P. Upīša
daiļdārzs, kur apskatāmas vairāk nekā 150 dažādas ceriņu šķirnes, Dobeles sveču lietuves veikals.
Kazas sieru ražotne un degustācija z/s Līcīši.

TEIKU UN NOSTĀSTU VIDZEME
1 diena
Vējiņu pazemes ezeri Straupē. Bitenieku sēta Vaidavas pagastā, medus degustēšana. Ārstniecības augu 24.09.
lauki Vaidavā, zāļu tēju degustēšana. Pastaiga pie Sietiņieža. Senā kulta vieta Zilaiskalns.
MAIZES SVĒTKI CĒSU PUSĒ
1 diena
Āraišu ezerpils. Maizes cepšana Āraišu vējdzirnavās, amatnieku tirdziņš un folkloras programma.
24.07.
Viesošanās viduslaiku apmetnē Geidānmuižā, nobaudot pašcepto maizi un iesaistoties dažādās
viduslaiku atrakcijās. Cēsis. Vējiņu pazemes ezeri Straupē.
MISTISKĀ ZEMGALE
1 diena
16.07.
Ekskursija un degustācija maizes ceptuvē Lāči. Valgundes klosteris – vienīgais pareizticīgo sieviešu
klosteris Latvijā (sievietēm nepieciešams lakats, vēlami arī svārki). Pastaiga mistiskajā Pokaiņu mežā.
Viesošanās augļu koku audzētavā, nobaudot saldos ķiršus. Kazu siera un piena degustācija z/s Līcīši.
VIDUSLAIKU PIEDZĪVOJUMI GEIDĀNMUIŽĀ
1 diena
Geidānmuižas iedzīvotāji ielūdz pie sevis izbaudīt dienu, kad laiks ir apstājies. Ne tikai teorētisks, bet arī
02.07.
praktisks ieskats viduslaiku ikdienā, piedaloties īstā viduslaiku pārgājienā ar laupītāju uzbrukumu.
Dažādas aktivitātes viduslaiku apmetnē: šķēpa mešana, mežacūku medības un cirvja mešana, zobencīņas
pamati u.c. Unikālā Āraišu ezerpils. Vējdzirnavas.
GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS
1 diena
03.09.
Dīķsaimniecība, sakoptā vide un brokastu cienasts Pļavnās. Kāpiens stāvajā Drusku pilskalnā, skats
uz Igaunijas augstāko virsotni Munameģi. Vides veselības saimniecība Mauriņi – dabas biotopu taka,
savvaļas zirgu vērošana, mini zoodārzs. Alūksne. Simtgadīgais Alūksnes–Gulbenes mazbānītis.
BURTNIEKU PUSĒ
1 diena
09.07.
Lielākais Latvijas stārķu ciems Matīšos kopā ar tēju un kūpinātām Burtnieka zivīm. Briedes kroga
zirglietu muzeja apskate. Zirgaudzētavas apmeklējums. Burtnieku muiža, parks, skatu tornis un baznīca.
Šitaki sēņu stāsti Dulbeņos. Valmiermuižas alus darītava.
PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ
1 diena
Keramikas darbnīca Cepļi. Veczemju klintis – krāšņākais sarkanā smilšakmens atsegums jūras piekrastē 08.10.
Latvijā. Strausu audzētava z/s Viesuļi. Randu pļavas.
Tikšanās ar vietējiem zvejniekiem, nēģu taču apskate, zvejas metodes, neliela nēģu degustācija.
VIDZEMES ALUS UN SIERA TŪRE
1 diena
Maizes cepšana un degustācija lauku mājā Donas. A/s Trikātas siers apmeklējums un degustācija.
16.07.
Dzīvā alus noslēpumi Brenguļu alus darītavā. Valmiermuižas alus – ekskursija ražotnē, degustācija.
GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVU PA DAUGAVU
1 diena
Skrīveru gotiņu ražotne, kur iespējams redzēt, kā top garšīgās končas. Skrīveru dendrārijs. Atjaunotā Bilstiņu 25.06.
muižas rožu un garšaugu dārza apskate. Likteņdārzs – kultūrvēsturiska piemiņas vieta, kas iemūžinās visas
Latvijas tautas piemiņu. Izbrauciens ar senatnīgo vikingu kuģi Lāčplēsis pa Daugavu. Ķeguma HES muzejs.
ZEMGALES GARDĒŽU DIENA
1 diena
Brokastu kaﬁja un cienasts zemnieku sētā. Ekskursija un alus degustēšana Bauskas alusdarītavā.
09.07.
Atjaunotā Bauskas viduslaiku pils. Greznā Rundāles pils un atjaunotais franču stila parks.
Z/s Līcīši – kazu audzēšanas saimniecība, veselīgā kazas piena un siera degustācija.
ZEMGALES PILIS ĻAUŽIEM UN TRUŠIEM
1 diena
Trušu pilsētiņa z/s Bērzes, 65 trušu šķirnes mazā, īpašā pilsētiņā, glītos namiņos. Strūbergu ģimenes
30.07.
daiļdārzs. Atjaunotā Bauskas viduslaiku pils. Zemgales baroka pērle – Rundāles pils un atjaunotais
franču stila parks. Neparastie piedzīvojumi 20. gs. Bauskā. Novadpētniecības un mākslas muzejs.
LEĢENDAS ĒRBĒRĢES PUSĒ
1 diena
Kankaļu baznīca – Eiropas koka arhitektūras mantojums ar 350 g. veco altārgleznu. J. Ādama z/s Raiņi –
04.06.
dažādu šķirņu 300 liellopu ganāmpulks. Kafejas ražotne un degustācija – vienīgā vieta Latvijā, kurā pēc
vecmāmiņu receptēm ražo ozolzīļu kafeju. Ērberģes muiža, Leģendu taka ar Zilo dāmu un muižkungu,
raganiskās pusdienas. Gricgales muiža un Medņu krogs. Pilskalnes muižas apmeklējums.
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– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena,
vai jauniešu viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!
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NEPARASTĀ KURZEME

1 diena
07.05.

20

ø

1 diena
13.08.

22

ø

21

ø

Ekskursija un degustācija Lāču maizes ceptuvē. Ložmetējkalns – kāpiens skatu tornī.
Viduslaiku mūka stāsti Jaunpilī. Gleznainā dabas taka Kartavkalnā. Kinociemats Cinevilla Praviņās.

NAŠĶĒŠANĀS SALDUS PUSĒ
Lāču maizes ceptuve – ekskursija pa ražotni, degustācija. Druvas saldējuma degustācija.
Saldus pārtikas kombinātā ieraudzīsiet, kā top un garšo Gotiņu končas, īrisi, šerbeti.
Kalnamuiža – Piena muzejs un lauku labumu degustācija.

NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM UŽAVAS ALIŅAM
Sabile – panorāmas skats uz Abavas senleju. Kuldīga: senais ķieģeļu tilts pār Ventu, Ventas rumba,
Alekšupītes ēku kvartāls. Murkšķu audzētava Jaunstuči. Ēdoles pils – teikas un leģendas, Jūrkalnes
stāvkrasts. Kūpinātas butes piknikā. Ekskursija ar degustācija Užavas alus darītavā.

JŪRKALNES STĀVKRASTS UN SMILŠU PILIS PĀVILOSTĀ
Gadskārtējais Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā – smilšu skulptūru veidošanas vērošana jūras krastā,
zivju degustēšana un brauciens ar kuģīti. Iespaidīgais Jūrkalnes stāvkrasts.

DZĪRES KULDĪGĀ
Kuldīgas apskate, Ventas rumba. Pilsētas svētku programma, amatnieku tirdziņš, andel iekš park,
dziesmas, dejas un citas lustes visas dienas garumā.

VENTSPILS PILSĒTAS SVĒTKI
Ventspils apskate, pilsētas svētku programma, Starptautiskais Baltijas ziedu paklāju festivāls,
konkurss, sacensības ekstrēmajos sporta veidos, skanošā Ventmala u.c. aktivitātes.

TĀ DIŽOJAS TALSU PUSĒ
Talsi – deviņu pakalnu pilsētas ievērojamākās vietas vietējā gida pavadībā... Dundagas pils un nostāsti
par Zaļo jumpravu. Slīteres nacionālais parks: kāpiens bākā. Zilie kalni. Uz ugunskura vārīta laša zupa
launagā. Kolkasrags – vieta, kur Dižjūra ar Mazjūru satiekas. Kaltenes akmeņainā jūrmala.

LĪBIEŠU KRASTS  ZAĻŠ, BALTS, ZILS AR PĀRGĀJIENU
Ģipkas Baltā kāpa un elktēli. Ēvažu stāvkrasts. Zivju kūpināšana un degustēšana Kolkā.
Filmas Senais lībiešu ciems Kolka skatīšanās. Kolkasrags. Pārgājiens ( ~ 3 h) pa mazajiem lībiešu
ciemiem: Pitraga baptistu baznīca. Pusdienas zvejnieku gaumē viesu namā Pītagi.

1 diena
23.07.

!
JAUNUMS

1 diena
30.07.

18

ø

1 diena
16.07.

15

ø

1 diena
06.08.

17

ø

18

ø

19

ø

1 diena
20.08.
01.10.
1 diena
02.07.

!
JAUNUMS

RŪĶOŠANĀS, PIKOŠANĀS UN PIPARKŪKOŠANĀS
1 diena
18.12.
Pamatīgas rūķu izdarības, atrakcijas un ampelēšanās ar aktīvu līdzdarbošanos brīvā dabā rūķu
19
Ziemassvētku skolā, saņemot Ziemassvētku vecīša palīga sertiﬁkātu. Darbojas rūķu skolas virtuve, protams,
MS!
U
N
U
JA
neiztrūkstoša būs piparkūkošanās. Neaizmirstiet divus pārus silto cimdu un šalli! Jaunpils mūku stāsti
teatralizētā ekskursijā Ziemassvētku gaisotnē. Lāču maizes ceptuvē piparkūku cepšana un degustācija.
NO CĒRTENES LĪDZ PIEBALGAI
2 dienas
Rauna: Raunas Staburags, pilsdrupas, baznīca. Pastaigu takas un kāpiens stāvajā Cērtenes pilskalnā.
04.06.-05.06.
49
Smiltene, Lazdukalna skatu tornis. Maizes cepšana lauku mājā Donas, sātīga zupa pusdienās, pašceptas
maizes degustācija. Z/s Pļavnas – pastaiga pa koptu saimniecību, zivju dīķu kaskādes, vakariņas, pirtiņa.
Viesošanās pie Piebalgas prominentākās personas Ķenča Piebalgas novadpētniecības muzejā ar
Piebalgas alus degustāciju. Zosēni, Skrāģu krogs – operas muzejs. Vecpiebalgas ūdensrozes.
Dzērbenes muiža. Vienkoču parks – brīvā dabā skatāmi koka amatniecības un vienkoču darinājumi.
SĒLIJAS PUSĒ
2 dienas
Vecumnieki – miniatūra karaļvalsts. Valle. Nereta, Jaunsudrabiņa takas vietējā gida pavadībā. Saukas
14.05.-15.05.
51
ezera romantiskā apkārtne. Viesītes restaurētais mazbānītis. Aknīste. Gārsenes pils. Subates sakrālā
arhitektūra. Naktsmītne viesu namā, vakariņas, pirtiņa, brokastis. Sventes muiža un iespaidīgā tanku
kolekcija. Raiņa bērnības vietas Tadenavā. Sēļu sēta Attāli, lieliska novadpētniecības kolekcija. Ainaviskā
Dvietes paliena un Putnu sala. Dignājas pilskalns un Daugavas krasti. Jēkabpils. Lejasdopeļu sēļu
kapulauks. Staburaga klints vieta, Seces apskate.
RĀZNAS NACIONĀLĀ PARKA VILINĀJUMS
2 dienas
59
Rāznas nacionālais parks – Rāznas ezera apkārtne, Mākoņkalns, Rāznas stāvkrasts. Lūznavas muiža,
06.08.-07.08.
Madonnas statuja, Zosnas katoļu baznīca. Latgales rikšotāji Rudo kumeļu pauguros un vizināšanās
zirgu pajūgos. Ciemošanās pie podnieka Ēvalda Vasiļevska Akmeneišos. Ežezers un Piļoru ozolu audze.
Andrupenes etnogrāﬁskā sēta un pusdienas pēc latgaļu receptēm.
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laiks

cena naktsmītnes

ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ  MONISTĒ

1 diena
10.12.
11.12.

17

ø

26

ø

Kāpiens augstākajā Baltijas virsotnē – Lielajā Munameģī. Neliela pastaiga pa Lakstīgalu gravu.
Ciemošanās Monistes ciemā, kur iedzīvotāji gadu no gada Adventes laikā pārtop par rūķiem, radot
īpašu gaisotni un noskaņu. Ciemošanās rūķu namiņos, kur varēs nobaudīt karstu tēju un piparkūkas.
Piedāvājumā īpašā Ziemassvētku programma!

ZIEMAS PIEDZĪVOJUMI IGAUNIJĀ
Kāpiens augstākajā Baltijas virsotnē – Lielajā Munameģī. Pārgājiens ar sniega kurpēm (1–1,5 h).
Pusdienas – karsta tēja, uz ugunskura vārīta zupa. Pārgājiens ar stumjamām ragaviņām uz vienām
no krāšņākajām Igaunijas klintīm – Suur Taevaskoja, kas, tinušās sniegotajā segā, pārsteigs arī ceļotāju
kas šeit jau bijis vasarā. Viesošanās saimniecībā, kas gatavo vīnus no pašmāju augļiem, un produkcijas
degustācija, nosalušajiem piedāvā karstvīnu.
NB! Tā kā lielākā daļa laika tiks pavadīta dabā, ģērbieties silti, izvēlieties ērtus sporta apavus, ziemas
zābakus un sniega bahilas!

1 diena
12.02.

!
JAUNUMS

MUNAMEĢIS UN TARTU
1 diena
Kāpiens augstākajā Baltijas virsotnē – Lielajā Munameģī, kur no skatu torņa paveras lieliska panorāma uz 18.06.
15
apkārtnes pauguriem un ezeriem. Tartu vecpilsētas apskate kājām: universitāte, rātslaukums,
Šķībā aptieka, Doma baznīcas drupas, Eņģeļu un Velna tilts u.c.
ROZES, VĪNS UN VĪLANDE
1 diena
02.07.
20
Otepes augstienes ainavas. Igauņu senais svētezers Puhajervi.
23.07.
Igaunijas vīna un rožu galvaspilsēta Poltsamā, pastaiga pa rožu dārzu (900 rožu šķirņu),
augļu vīna degustācija. Vīlandes vecpilsēta ar seno koka apbūvi, pils vietas nocietinājumi,
pilsētas simbols – kājnieku tiltiņš.
VASARAS GALVASPILSĒTA PĒRNAVA
1 diena
09.07.
Ranametsas dabas taka, skatu tornis uz jūru un purvu. Neliels pārgājiens pa purva taku (pa laipām).
14
Igaunijas vasaras galvaspilsēta Pērnava: vecpilsēta, sakoptās kūrmāju promenādes, pastaiga pa veco molu,
brīvais laiks. Labos laika apstākļos iespējama pelde.
Mini zoo – nelielā teritorijā un lielā skaitā skatāmi un apmīļojami pundurzirdziņi, pundurponiji, pundurgovis,
pundurkazas, pundurcūkas un citi pundurīši.
VIDZEMES JŪRMALA UN HADEMESTE
1 diena
13.08.
Keramikas darbnīcas Cepļi apmeklējums. Varēsiet arī pamēģināt iejusties podniekmeistara lomā un
16
pārbaudīt savas spējas iemācīt māla pikai paklausību. Minhauzena muzejs. Veczemju klintis – krāšņākais 03.09.
MS!
U
N
U
JA
sarkanā smilšakmens atsegums jūras piekrastē Latvijā. Salacas upes krastos tikšanās ar vietējiem
zvejniekiem: nēģu tači, unikālas zvejas metodes ar daudzu gs. vēsturi, neliela nēģu degustācija. Vecais
Rīgas ceļš ar vairākiem zvejnieku ciematiņiem, kuriem raksturīgas sakoptas viensētas, skaistas ainavas un
nesteidzīga ikdiena. Kābli putnu vērošanas un gredzenošanas stacija, pastaigu taka uz jūru. Hademestes
baznīca. Ranametsas dabas taka ar skatu torni, no kura paveras lielisks skats uz jūru un purvu masīviem.
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS
1 diena
Otepe, panorāmas skats no Baznīckalna.
30
05.08.
Leigo ezera mūzikas festivāls – neparasts piedzīvojums un muzikāls baudījums.
06.08.
Otepes augstienes ieskautajā Leigo ezera vidū uz saliņas ir radīta savdabīga skatuve.
Katrs koncerts ir performance, meklējot ideālo saskaņu starp skaņu un ainavu, uguni un ūdeni,
enerģiju un mieru. Klausoties mūziku (no Bēthovena līdz Pink Floyd), ļaujiet sapņiem lidot!
TALLINA UN APKĀRTNE
2 dienas
14.05.-15.05.
6 m augstais Keilas ūdenskritums, kur ﬁlmēti Vella kalpi. Tūrisalu klintis.
37
01.10.-02.10.
Tallinas vecpilsēta: rātslaukums, Tompea kalns, Resnā Margarita. Brīvais laiks Tallinā.
17.12.-18.12.
Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums.
09.07.-10.07.
Rebalas akmens krāvumu senkapi.
41
17.09.-18.09.
No dolomīta un kaļķakmens mākslīgi veidotais Varbolas pilskalns.
TALLINA, TARTU
2 dienas
Sangastes pils – Vindzoras pils miniatūrā, Otepes augstienes gleznainās ainavas.
04.06.-05.06.
42
Tartu vecpilsēta: universitāte, Doma kalns, rātslaukums. Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums.
20.08.-21.08.
21.10.-22.10.
Tallinas vecpilsēta: rātslaukums, Tompea kalns, Resnā Margarita. Mākslīgi veidotais Varbolas pilskalns.

12

3★★★, 3★★

– viesnīca, 2-3 vietīgas istabas, WC un duša (3★★ ne vienmēr numurā), brokastis
– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena,
vai jauniešu viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos, paredzētās degustācijas un apdrošināšana ir iekļauta cenā!
6

ø

ø

ø

ø

ø

3★★

ø

3★★★

ø
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laiks

cena naktsmītnes

TALLINA UN NAISĀRE Ziemeļigaunijas militārais mantojums

2 dienas
02.07.-03.07.

69

3★★

2 dienas
02.07.-03.07.

42

6

41

3★★

43

3★★

73

6

Paldiski, Pētera I bastiona atliekas, padomju militārās celtnes un cara laika nocietinājumi Pakri pussalā.
Tallinas vecpilsētas apskate. 15.-16. gs. nocietinājuma sienas slepeno tuneļu noslēpumu atklāšana
vietējā gida pavadībā. Igaunijas brīvvalsts zemūdene Lembit, Eiropā lielākais tvaikonis-ledlauzis Suur Toll.
Izbrauciens ar kuģīti uz Naisāri (Terra Feminarum – Sieviešu zeme; kā vēsta leģenda, uz salas dzīvojušas
asinskārās amazones). Naisāre kopš seniem laikiem izmantota armijas vajadzībām.
Aizraujoša salas apskates ekskursija ar somu armijas mašīnu, sēžot kravas kastē: Marijas baznīca, bāka,
Dāņu karaļa dārzs, Naisāres dabas parks, cara laika lielgabalu baterija, PSRS mīnu rūpnīca.
Mākslīgi veidotais Varbolas pilskalns.

NO LIELĀ LĪDZ MAZAJAM MUNAMEĢIM
Augstākais punkts Baltijā – Munameģa skatu tornis, no kura paveras lieliska panorāma uz apkārtnes
pauguriem un ezeriem. Vastselīnas pilsdrupas. 8 km garās Piusas devona smilšu alas. Mežonīgais Hinni
kanjons. Vakarā – pirtiņa un pelde dīķī. Pastaiga gar Tevaskojas klintīm pie Ahjas upes. Tartu vecpilsēta:
universitāte, Doma kalns, rātslaukums. Otepes augstienes ainavas. Mazais Munameģis, Sangastes pils –
Vindzoras pils miniatūrā.

IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI
Iespaidīgie lāsteku stabi Pakri pussalā. 6 m augstais Keilas leduskritums. Trepojas ledus kaskāde.
Ainaviskās Tūrisalu klintis jūras krastā. Jagalas ūdenskrituma iespaidīgā ledus siena. Kiviīli degakmens
pelnu kalni. Somu jūras līča stāvkrasts. Baltijas augstākais ūdenskritums-leduskritums Valaste.

IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
Trepojas un Keilas ūdenskritumi. Tūrisalu klintis. Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums.
Rebalas akmens krāvumu senkapi. Nimmeveski kanjons un ūdenskritums. Baltijas lielākais dižakmens
Ehalkivi. Kiviīli degakmens pelnu kalni. Baltijas augstākais ūdenskritums Valaste. Somu jūras līča stāvkrasts.
07.05.-08.05., 24.09.-25.09.,

SETU ZEME KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
Mulgimaa – kultūrvēsturiskais Igaunijas novads, kas tulkojumā nozīmē Muļķu zeme. Neliela folkloras
programma ar vietējā kulinārā mantojuma baudīšanu. Vastselinas iespaidīgās pilsdrupas. Pusdienas setu
gaumē Obinitsā. Setu folkloras kopas priekšnesums. Lakstīgalu grava, kur iespējams iepazīties ar mūžīgā
dzinēja ūdenstrieča darbību. Vakariņās pēc senajām vikingu metodēm gatavotais auns. Pirtiņa.
Verskas – setu muzejs. Aizraujošs izbrauciens ar kuģīti uz Pīrisāri, nelielu robežsaliņu Pleskavas ezerā –
vietā, kur robežojas Igaunija un Krievija un Peipuss ar Lemjervu. Vieta, kur vēl joprojām vērojams nedaudz
arhaisks dzīvesstils ar sīpolu audzēšanu un zvejniecību kā galveno nodarbošanos. Pīrisārē līdzās draudzīgi
sadzīvo luterāņi, pareizticīgie un vecticībnieki. Salas apskate ar kājām (~3,5 h), zivju pikniks uz salas.
Mazie setu ciematiņi gar Lemjerva krastiem, kur gandrīz vienmēr smaržo pēc kūpinātām zivīm ·.

2 dienas
05.02.-06.02.
19.02.-20.02.
2 dienas
02.04.-03.04.
16.04.-17.04.
23.04.-24.04.
08.10.-09.10.
2 dienas
25.06.-26.06.

!
JAUNUMS

ø

ø

ø

ø

ø

AIZRAUJOŠĀ DIENVIDIGAUNIJA
2 dienas
16.07.-17.07.
Mežabrāļu saimniecība, bunkuri, neliels azaids. Rouges apkārtne – Lakstīgalu grava, kur iespējams
49 3★★
ø
iepazīties ar mūžīgā dzinēja ūdenstrieča darbību. Zemnieku saimniecība, iepazīšanās ar modernām
piena pārstrādes tehnoloģijām, piena produktu (siera, jogurta) degustācija. Augļu liķieru degustācija
zemnieku saimniecībā. Lasvas vecais ūdenstornis ar unikālām muzikālām klavieru kāpnēm, pa kurām
kāpjot tornī ir iespējams atskaņot un klausīties dažādas skaņas, te apskatāma arī foto un mākslas galerija...
Igaunijas vīna un rožu galvaspilsēta Poltsamā. Vīlandes vecpilsēta, pilsdrupas un parks.
Mini zoo – pundurzirdziņi, pundurponiji, pundurgovis, pundurkazas, pundurcūkas un citi pundurīši.
DAUDZKRĀSAINĀ VIDUSIGAUNIJA
2 dienas
Jervakandi – Igaunijas stikla galvaspilsēta. Stikla muzejs. Paides apskate, pilsdrupas, baznīca. Jerva-Jāni 30.07.-31.07.
48 3★★
Ugunsdzēsēju biedrības muzejs ar atraktīvajām vecajām ugunsdzēsēju mašīnām, kuras pārveidotas par
! ø
JAUNUMS
sirsniņmāju, pirtiņu u.c. Endlas nacionālais parks – neliels pārgājiens uz unikālo avotu kompleksu, kur
meža vidū no pilnīgas nekurienes iztek 8 spēcīgi avoti, kas pāraug varenā upē. Lauise rokdarbu darbnīcā
Zelta salms apskatāmi salmu, niedru un žagaru izstrādājumi. Avinurmes koka izstrādājumu gadatirgus,
kur iespējams atrast piemērotu grozu, pirts ķipi, dēlīti griešanai, mucu vai jebko, ko sirds vēlas. Põlva
zemnieku muzejs. Lasvas vecais ūdenstornis ar unikālām muzikālām klavieru kāpnēm, pa kurām
kāpjot tornī ir iespējams atskaņot un klausīties dažādas skaņas. Zemnieku saimniecība, iepazīšanās ar
modernām piena pārstrādes tehnoloģijām, piena produktu (siera, jogurta) degustācija.
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IGAUNIJA
RAKVERE BEZ DESĀM
Peipusa ezera piekrastes zvejniekciemi, vecticībnieku sādžas. Rakvere, Degvīna muzejs un degustācija,
pilsdrupas, viduslaiku moku kambari. Tolses pilsdrupas jūras krastā ar pirātu kuģi. Kundas cementa muzejs.
Gleznainais Altjas zvejnieku ciematiņš Lāhemā nacionālajā parkā. Pusdienas vecajā Altjas krodziņā.
Palmses muižas parks, retro automobiļu izstāde. Olu liķiera degustācija senajā Kiiu nocietinājumu tornītī.

AR KĀJĀM PIE KAIMIŅIEM
Karulas nacionālais parks, mežu masīvi, ezeri un viensētas. Tornimegi skatu tornis, 3 stundu pārgājiens
pa Rebases ainavu taku. Pikniks ar zivju zupu Ahijerva ezera krastā. Enerģijas taka Rouges apkārtnē.
Kāpiens Lielajā Munameģī. Varenās Piusas alas. Iespaidīgās Vihandu klintis. Tartu vecpilsēta: universitāte,
observatorija, rātslaukums, Šķībā aptieka, Doma baznīcas drupas, Eņģeļu tilts, pilskalns. Izbrauciens ar
kuģīti pa Emajogi upi. Elvas-Vitipalu nacionālais parks, Elvas upes senlejas smilšakmens atsegums.

laiks

cena naktsmītnes

2 dienas
13.08.-14.08.

62

3★★

2 dienas
21.05.-22.05.

53

3★★★

HĀPSALU UN MATSALU NACIONĀLAIS PARKS
2 dienas
30.04.-01.05
Rannametsas dabas taka, skatu toris un Pērnavas līča panorāma. Igaunijas vasaras galvaspilsēta
46
Pērnava. Pastaiga pa vecpilsētu, gājēju ielu. Matsalu nacionālais parks – jūras līči un pļavas, kur savulaik
sienu vākuši ar laivām. Savdabīga ainava ar atjaunotajām piekrastes pļavām, putnu vērošanas torņiem
pie Suitsu. Brauciens ar laivām caur vienu no Eiropas lielākajiem vienlaidu niedru masīviem pa Kassari
kanālu līdz seklajam Matsalu līcim vietējo jēgeru pavadībā. Kūrortpilsēta Hāpsalu ar šaurajām vecpilsētas
ieliņām, pilsdrupas, koka stacijas ēka, savulaik garākā visā Eiropā, tagad – Igaunijas Dzelzceļa muzejs.
MUĻĶU ZEME UN SOOMĀ NACIONĀLAIS PARKS
2 dienas
09.07.-10.07.
Soomā nacionālais parks – kūdras purvi, neskarti meži un upes, kas pavasara palos pārplūst ievērojamās
67
platībās. Izbrauciens ar laivām, pikniks. Leģendām apvītā Tuhalas Raganu aka – unikāla vieta, kur plūdu
laikā ūdens vārās pāri malām. Savdabīgais Tuhalas karsta reģions, pastaiga pa 2,5 km garo pastaigu taku.
Vīlandes vecpilsēta ar interesantu veco koka apbūvi, pils vietas nocietinājumi, pilsētas simbols –
kājnieku tiltiņš. Kultūrvēsturiskais Mulgimā novads – Muļķu zemes brīnumi, folkloras dziedājums un
cienasts. Oisu muižas komplekss un parks. Helmes pilsdrupas un ala.
Karksi-Nuja pilsdrupas un gleznainā ieleja. Fotopauze pie Tāgaperes pils.
PĒRNAVA UN KIHNU SALA
2 dienas
16.07.-17.07.
Rannametsas dabas taka, tornis, skats uz Pērnavas līci. Pērnava, pastaiga pa veco molu.
60
Iespēja ieskatīties igauņu dzīves stilā un paražās mājīgajā un eksotiskajā Kihnu salā, kur tautastērpus valkā
katru dienu un goda vietu saglabājuši vecmāmiņu unikālie rokdarbi (Kihnu nostāstu kultūra iekļauta
UNESCO Mutiskā un garīgā pasaules kultūras mantojuma sarakstā). Baltijas jūras piekrastes apskate ar
kravas automašīnu. Pikniks – kūpinātas zivis un neliels folkloras koncerts.
HĪJUMĀ SALA
2 dienas
Hāpsalu bīskapa pils drupas. Jūras straumju uzskalotā Kassari zemesstrēle. Varenā vecā Kipu bāka.
06.08.-07.08.
53
Piemineklis prāmja Estonia pasažieriem Tahkunas zemesragā. Kerdla. Kukkakivi dižakmens.
Puhalepas baznīca. Sūremizas muižas komplekss. Kadiķu džungļi – t.s. alvāri.
SĀMSALA
2 dienas
Valjalas pilskalns. Kāli meteorīta krāteris.
07.05.-08.05.
50
14. gs. Kuresāres bīskapa pils – labākais konventa tipa pils paraugs Baltijā ar gotisku interjeru, pils muzejs.
25.06.-26.06.
13. gs. Karjas baznīca, kurā skatāmi daudzi pagāniskie zīmējumi. 20 metru augstās Pangas klintis.
23.07.-24.07.
Anglas vējdzirnavu komplekss. Māsilinna – 14. gs. Livonijas ordeņa
13.08.-14.08.
Zonnenburgas cietokšņa drupas ar velvētiem pagrabiem.
10.09.-11.09. 19.11.-20.11.
PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA
2 dienas
Alatsakivi krāšņa pils (apskate no ārpuses) Igauņu lielā iekšzemes jūra – Peipusa ezers, piekraste ar
54
30.07.-31.07.
zvejniekciemiem, kur gandrīz vienmēr smaržo pēc kūpinātām zivīm. Neliela pastaiga pa smilšaino pludmali,
!
JAUNUMS
labā laikā pelde. Pusdienas vecticībnieku sādžā. Kallastes smilšakmens atsegumi Peipusa krastā. Kuramē
pareizticīgo sieviešu klosteris. Narvas apskate: cietokšņa apmeklējums, vecā manufaktūra, skatu laukums,
no kurienes paveras lielisks skats uz Ivangorodas un Narvas cietokšņiem upes krastos. Neparastā industriālā
ainava pie Narvas TEC. Toilas senās muižas parks un krāšņā Somu jūras līča piekraste. Viesošanās Milžu
saimniecībā – igauņu varoņa Kalevipoega dzimtās mājas, te aplūkojams milzīgs krēsls, galds, šūpoles,
zobens, milžu rati u.c. milzīgas lietas. Pilskalns – Kalevipoega gulta.
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IGAUNIJAS SALU TŪRE Muhu, Sāremā, Hījumā

3 dienas
Muhu sala. Ēmu dzirnavas. Pārbrauciens pa dambi uz Sāmsalu. Valjalas baznīca un pilskalns, Kāli
10.06.-12.06.
meteorīta krāteris. 14. gs. Kuresāres bīskapa pils. Pangas klintis. Pārcelšanās ar prāmi uz Hījumā salu,
29.07.-31.07.
Kassari zemesstrēle, varenā vecā Kipu bāka, piemineklis prāmja Estonia pasažieriem Tahkunas zemesragā. 19.08.-21.08.
Kukkakivi dižakmens, Derības akmeņi, Sūremizas muižas komplekss. Kadiķu džungļi – t.s. alvāri.
ZIEMEĻIGAUNIJA UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS
3 dienas
26.08.-28.08.
Peipusa ezera piekraste. Kuremē pareizticīgo sieviešu klosteris. Narvas viduslaiku pils,
Baltijas augstākais ūdenskritums Valaste, Kiviīli degakmens pelnu kalni.
Lāhemā nacionālais parks, ainaviskās Toolses pilsdrupas jūras krastā.
Kesmu zemesrags, augstākais akmens Baltijā Jaani-Toomi, Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums.
Rebalas akmens krāvumu senkapi. Tallinas vecpilsēta. Varbolas pilskalns.
IGAUNIJAS LIELAIS LOKS
4 dienas
21.07.-24.07.
Munameģa skatu tornis, Vastselīnas pilsdrupas, 8 km garās Piusas devona smilšu alas,
Tevaskojas klintis pie Ahjas upes. Tartu vecpilsēta. Peipusa ezera krasts.
Kuremē pareizticīgo sieviešu klosteris, Narvas pils. Valastes ūdenskritums, 50 m augstais Somu jūras
līča stāvkrasts, Kiviīli degakmens pelnu kalni, Baltijas lielākais dižakmens – Ehalkivi, Toolses pilsdrupas.
Palmses muižas parks. Augstākais Baltijas akmens Jaani-Toomi, Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums.
Tallinas vecpilsēta. Varbolas pilskalns.

LIETUVA
SKAISTKALNE UN LIETUVAS ALUS GALVASPILSĒTA BIRŽI
Trušu pilsētiņa Bērzēs. Skaistkalnes baznīca un kapenes. Pasvale. Biržu un Astravas pilis.
Gājiens pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m) pār Širvenas ezeru. Biržu alusdarītava, degustācija. Govs ala.
Smardones avots un parks Likēnos un neogotiskā Pabiržes kapella.

ZIEDI, ZIEDI... UN SIERS ZIEMEĻIETUVĀ
Pabiržē A. Jaronītes daiļdārzs pavasara ziedos. Pasvālē A. Stapuļoņa dzirnakmeņu, dobakmeņu un
pēdakmeņu kolekcija. Atjaunotais Burbišķu muižas komplekss un parks pavasaros priecē ar bagātīgiem
tulpju stādījumiem, nu gluži kā mazā Holande. Rokišķu mazpilsēta: senais pilsētas tirgus laukums,
Mateja baznīca, muižas ansamblis. Viesošanās Rokiškio Pienas ar dažādu sieru degustāciju.

1 diena
18.06.
06.08.
1 diena
07.05.
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ZIRGI UZ LEDUS UN ALUS ZUPA  SARTAI 2011
1 diena
Ik gadu Lietuvā februāra sākumā nelielā ciematiņā pie Sartu ezera norisinās aizraujošas zirgu ledus
05.02.
20
skriešanās sacīkstes. To apmeklētāju skaits sasniedz pat 50 tūkstošus viesu. Lai gan mazajā ciematiņā ikdienā
MS!
U
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U
JA
mitinās vien pāris tūkstošu iedzīvotāju, sacensību dienā būsiet pārsteigti par amatnieku un vietējo gardumu
meistaru piedāvājumu. Sartu ledus skriešanās sacīkstes, kuras var vērot no speciāli ierīkotām tribīnēm,
gadatirgus un vietējie kārumi, koncerti un atrakcijas. Vietējie alusdarītāji nosalušajiem skatītājiem piedāvā
siltu alus zupu, kur alum pievienots medus un dažādas vasarā salasītas zālītes.
ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS UN DZIEDOŠO AKMEŅU IELEJA
1 diena
11.06.
24
Žemaitijas nacionālais parks – pastaigas dabā. Viesošanās atpūtas kompleksā Pie Juozo.
13.08.
Pastaiga pa Veselības un joku taku. Pusdienas – lietuviešu nacionālā virtuve un vietējo brūvētais alus.
Dziedošo akmeņu ieleja Madzučai – tiek veidots lielākais japāņu dārzs Eiropā.
AUKŠTAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS
2 dienas
Biržu pils, alusdarītavas muzejs un degustēšana. Molētas etnokosmoloģijas muzejs un observatorija.
02.07.-03.07.
48
Lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustēšana. Aukštaitijas nacionālais parks.
Senās biškopības brīvdabas muzejs. Palūšes koka baznīciņa ar zvanu torni, 5. gs. kurgāna un akmens
laikmeta ekspozīcija. Ginuču ūdensdzirnavas. Senā kulta vieta Ladakalns.
PUTNU VĒROŠANA VENTES RAGĀ Nemunas deltas reģionālais parks un Papes dabas parks 2 dienas
24.04.-25.04.
55
Neparasta dabas izrāde putnu migrēšanas laikā Kuršu jomā un Nemunas deltā. Pastaiga pa molu.
Brauciens ar kuģīti Ventes ragā pie Kuršu līča, putnu vērošanas torņi. Lietuvas Venēcija Miņģe, Rusnes sala
un ciematiņš. Klaipēdas vecpilsēta. Papes dabas parks.
NEMUNAS IELEJAS PILIS
2 dienas
Lietuvas Etnogrāﬁskais brīvdabas muzejs Rumšiškēs. Kauņas pilsdrupas, vecpilsēta, Laisves aleja.
21.05.-22.05.
45
Pažaisles Kamaldiešu klosteris. 13. gs. Raudontvares pils. Gleznainā Nemunas upes ieleja.
Varenais Seredžus pilskalns. Neogotiskā Raudones pils. Panemunes pils. Krusta kalns.
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ŽEMAITIJAS KOLORĪTS

2 dienas
09.07.-10.07.

50

Krusta kalns. Mistiskā seno baltu kulta vieta – Šatrijas pilskalns. Žemaitijas galvaspilsēta Telši.
Žemaitijas brīvdabas lauku sētu muzejs. Žemaišu Kalvarija. Žemaitijas nacionālais parks, Plateļu ezers.
Pluņģe, Oginsku muiža un parks ar Pērkona ozolu, Sv. Jāņa Kristītāja baznīca.
Kretinga – ar muižas ziemas dārzu un seno baltu observatoriju, lurdu, bernadīniešu klosteri.
Ablingas memoriāls. Varņi, Medvegala pilskalns.

SIERS, VĪNS UN LAUPĪTĀJI
2 dienas
25.06.-26.06.
Burbišķu atjaunotā muiža un ainaviskais parks. Biržu pils ar cietokšņa paliekām, Astravas pils.
59
Gājiens pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m). Rokišķu apskate: centrālais laukums, muižas komplekss ar
MS!
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parku. Rokiškio Pienas – programma Siera ceļš – izzinoša ekskursija ar degustāciju.
20. gs. slavenākā divdirbja Ļongīna Šepkas ekspozīcija. Lielākais Lietuvas akmens – Puntukas.
Trīsdaļīgs pilskalns, iespējama Mindauga Vorutas pils vieta. Atsegumi pie Šventojas upes.
Anīkšķu apskate. Dzejnieka Baranauska muzejs, kur ļoti efektīgi izskatās senatnīgā klētiņa, kas ievietota
stikla mājā. Zirgu muzejs. Vīna ceļš ar degustāciju vecākajā vīna darītavā. Izbrauciens ar senatnīgo bānīti
un slavenā laupītāja Tada Blindas uzbrukumu vilcienam.
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
2 dienas
Pirmās Lietuvas galvaspilsētas Ķernavas 10.–14. gs. pilskalnu un senpilsētas izrakumu vieta. Barokālā
30.04.-01.05.
50
Viļņas vecpilsēta: Ģedimina tornis, Austras vārti, katedrāle, Annas baznīca. 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku 30.07.-31.07.
rezidence – Traķu ezerpils. Kauņas pilsdrupas un vecpilsēta, gājēju iela – Laisves (Brīvības) aleja.
15.10.-16.10.
KAUŅA UN ĶĒDAIŅI
2 dienas
Ķēdaiņu – mūsdienās Lietuvas gurķu galvaspilsēta, kādreiz – izglītības, zinātnes un protestantisma
17.09.-18.09.
45
centrs – sakoptās vecpilsētas apskate. Rumšiškes brīvdabas etnogrāﬁskais muzejs. Kauņa – skats
no Aleksotas uz Lietuvas pagaidu galvaspilsētu mūsdienās. Augšāmcelšanās baznīca – lielākā Lietuvā.
Ekskursija pa Kauņas vecpilsētu, gājēju ielu – Laisves aleju. Kāpēc Kauņā brīvība stāv uz latviešu kājām?
Garākais tilts pasaulē, Čurļoņa muzejs, Velnu muzejs, kariljona koncerts. Pažaisle.
KAZIUKO MUGE JEB SV. KAZIMIRA SVĒTKI VIĻŅĀ
2 dienas
05.03.-06.03
Lietuvas un Viļņas aizstāvis Sv. Kazimirs bija karaļdēls – jauns, gudrs un varonīgs... Sv. Kazimira dienā
49
katru gadu Viļņā ir ielu mūzika, amatnieku tirdziņi, svētku rotājumi un kārdinoši nacionālie gardumi!
Unikāla iespēja izbaudīt Viļņu īpašajā svētku gaisotnē, izstaigāt barokālo vecpilsētu, apskatīt Aušras
vārtus, Sv. Pētera katedrāli, Ģedimina kalnu, universitāti... un patīkami pavadīt brīvo laiku.
MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA
2 dienas
23.07.-24.07.
Kuršu kāpa, neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu. Romantiskā kūrortpilsētiņa Nida, Pārnidas
56
kāpa un Saules pulkstenis. Brauciens ar kuģīti pa Kuršu līci uz Rusni. Savdabīgā koka arhitektūra Rusnē.
Šilute un tās saistība ar Imanuela Kanta vectētiņu Hermani Zūdermani. Rambines muzejs, kapsēta, stārķu
kolonija. Ventes raga ornitoloģijas stacija. Lietuvas Priekule! Klaipēdas noslēpumi – vai tiešām tā bijusi
Prūsijas karalistes galvaspilsēta? Ko te darīja Hitlers? Kāds Klaipēdai sakars ar Troju?
LIETUVAS GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR IGORU ZIEMELI
2 dienas
18.06.-19.06.
Kā cep maizīti kaimiņzemē, uzzināsiet, ciemojoties senā lauku sētā. Stāsts par maizi – sākot no labības
73
sēšanas līdz maizes izcepšanai. Līdzdarbošanās maizes cepšanas procesā. Kamēr cepsies maizīte, jūs
!
U
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varēsiet nogaršot ēdienus no lietuviešu kulinārā mantojuma. Vietējo augļu vīna degustācija.
Zirgu muzejs. Lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustācija. Viļņas vecpilsētas apskate.
Vakariņas ar cepelīniem krodziņā. Garšīga ekskursija uzņēmumā AJ Šokoladas ar produkcijas (šokolādes,
marcipāna, konču u.c.) degustāciju. Traķu ezerpils – 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence.
Pusdienas karaīmu krodziņā ar nacionālās virtuves baudījumu. Ķēdaiņi – mūsdienu Lietuvas „gurķu
galvaspilsēta”, kādreiz – izglītības, zinātnes un protestantisma centrs, tagad glīti sakopta vecpilsēta.
PALANGA UN KURŠU KĀPA
2 dienas
Krusta kalns – iespaidīgākais tautas sakrālās mākslas piemineklis Lietuvā. Kretingas muižas ziemas dārzs. 14.05.-15.05.
47
17.09.-18.09.
Palangas apskates ekskursija. Dzintara muzejs grāfu Tiškeviču pilī, pils parks, Birutes kalns – seno baltu
16.07.-17.07.
svētvieta, Palangas mols. Kuršu kāpa – kādreizējais klejojošo smilšu tuksnesis.
55
06.08.-07.08.
Jūras muzejs un akvārijs bijušajā Kāpugala cietoksnī. Etnogrāﬁskais zvejnieku ciematiņš Jodkrante,
20.08.-21.08.
pastaiga un Lietuvas koktēlnieku mākslas darbi leģendām un teikām apvītajā Raganu kalnā.
KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA
3 dienas
Krusta kalns. Klaipēdas vecpilsētas apskate. Kuršu kāpa, neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu. 12.08.-14.08.
88
Romantiskā kūrortpilsētiņa Nida, Pārnidas kāpa un saules pulkstenis. Brauciens ar kuģīti pa Kuršu līci
līdz Kaļiņingradas robežai. Lietuvas koktēlnieku mākslas darbi Raganu kalnā Jodkrantē.
Mirušais mežs – Baltijā lielākā pelēko gārņu un kormorānu ligzdošanas vieta. Jūras muzejs un akvārijs
bijušajā Kāpugala cietoksnī. Palangas apskates ekskursija. Dzintara muzejs grāfu Tiškeviču pilī, pils parks,
Birutes kalns – seno baltu svētvieta, Palangas mols.
ČURĻOŅA IMPRESIJAS DRUSKININKU APKĀRTNĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI
3 dienas
Senā Varena – slavenā lietuviešu komponista un gleznotāja M. K. Čurļoņa dzimšanas vieta, no kuras
19.08.-21.08.
83
sākas simboliskais, koka skulptūrām iezīmētais Varenas-Druskininku Čurļoņa ceļš caur Dzūkijas mežiem.
Stāvais Merkines pilskalns, skats uz Nemunas un Merkes sateku. Slavenais Druskininku kūrorts.
Čurļoņa māja-muzejs, kur vasaras vakaros notiek klaviermūzikas koncerti. Iespēja doties pārgājienā
(vai velobraucienā) pa teiksmaino Raigarda ieleju, apskatīt Švendubres Velnakmeni un etnogrāﬁsko
ciematiņu. Gleznainā Nemunas ieleja, Liškavas pilskalni un Sv. Trīsvienības baznīca.
Naujasodes vējdzirnavas, A. Česnuļa kokgriezumu kolekcija. Iespēja atpūsties Druskininku akvaparkā.
Punias pilskalns Nemunas loku reģionālajā parkā. Kauņas vecpilsēta, Čurļoņa muzejs Kauņā.
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ZIEMEĻBALTKRIEVIJA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI

4 dienas
18.08.-21.08.

215

Polocka: vecpilsēta, Jezuītu kolēģija, 18. gs. Kristus augšāmcelšanās klosteris.
Piemineklis Eiropas ģeogrāﬁskajam centram. Piemineklis baltkrievu valodu īpatnībai – burtam У.
Kultūras un garīgās dzīves centrs – 12. gs. Sv. Eifrosines klosteris. Ērģeļmūzikas koncerts Soﬁjas katedrālē.
Baltkrievijas ezeraine: barokālā 18. gs. Glubokojes karmelītu baznīca.
Mosaras sādža, ainaviskais parku komplekss ar daudziem dīķiem, avotiņiem, lapenēm, skulptūrām.
Atturībnieku muzejs. Ciematiņš Parīze – ar Eifeļa torņa kopiju. Lepeļas pilsētiņa, kur saglabājušās
unikālas folkloras tradīcijas, tautastērpi, dziesmas, dejas un rotaļas, pagāniskie kulta akmeņi, akmens
krusti. Viesošanās sādžā, folkloras kopas priekšnesumi un nacionālo ēdienu degustācija. Ekspedīcija
Vitebskas apkārtnē. Minska – nedaudz no vecā un daudz no padomju laika. Pilsētas apskates ekskursija:
sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un Neatkarības prospekti, kur katra ēka ir kā arhitektūras piemineklis,
vecpilsētas ielas, Asaru sala, pastaiga pa Augšpilsētu.
Dudutki: brīvdabas etnogrāﬁskais komplekss ar teatralizētu izrādi un nacionālās virtuves baudījums.

KRIMAS DABAS VILINĀJUMS
Lidojums Rīga – Simferopole. Mežonīgās klinšu kraujas Fiolentas ragā, kas vietām sasniedz pat 120 m
augstumu. Peldes tirkīzzilajā ūdenī akmeņainajās pludmalēs. Ekskursija uz Balaklavu un izbrauciens ar
kuģīti jūrā (labos laika apstākļos). Pārgājiens no Balaklavas gar jūru Svētā raga virzienā.
Flotes un kūrortu pilsēta Sevastopole. Pārgājiens uz saulrietu gar Fiolenta klinšainajiem krastiem uz
Carskij Pļaž. Krimas tatāru ievērojamākais kultūras mantojums – Bahčisarajas hana pils, klintīs izcirstais
Uspenska klosteris. Iespēja pusdienās iepazīt tatāru virtuvi un ēšanas kultūru.
Varenais dženoviešu cietoksnis Sudakā. Pārgājiens pa gleznaino Goļicina kalnu taku, Novij Svet,
ciemats, kurš savulaik nesis lepno vārdu Paradiz. Šampanieša degustācija vietējā rūpnīcā.
Pārgājiens uz Karadagu, pārgājiens uz Meganoma kalnu. Lidojums Simferopole – Rīga.

3★★★
3★★

ø
2

8 dienas
13.09.-20.09.

415

3★★

145

3★★★

15.06.-19.06.
29.06.-03.07.

175

3★★★

20.07.-24.07.

190

3★★★

PĒTERBURGA MAIJA SVĒTKOS
29.04.-03.05.
Pēterburgas apskates ekskursija (ar autobusu un kājām), Pētera-Pāvila cietoksnis, kreiseris Aurora,
Ziemas pils, Ermitāža, Īzaka katedrāle, ārpilsētas izbraukums uz Pēterhofu, izbrauciens ar kuģīti pa pilsētas
kanāliem, iespēja pabraukties ar Pēterburgas metro, galvenā Pēterburgas iela – Ņevas prospekts.
Iespēja vērot pilsētu krāsaini nostalģiskajos 1. maija svētkos.

2

PĒTERBURGAS BALTĀS NAKTIS
Pats vasaras vidus, kad liekas, ka saule nemaz tā īsti nenoriet, ir gluži vai nobūris Pēterburgu,
kas šajā laikā kā milzu magnēts pievelk ceļotājus no visas pasaules.
Pēterburgas apskates ekskursija (ar autobusu un kājām), Pētera-Pāvila cietoksnis, kreiseris Aurora,
Ziemas pils, Ermitāža, Īzaka katedrāle, ārpilsētas izbraukumi uz Pēterhofu un Carskoje Selo, izbrauciens ar
kuģīti pa pilsētas kanāliem, galvenā Pēterburgas iela – Ņevas prospekts.

PĒTERBURGA UN PLESKAVA turpceļš uz Pēterburgu pa dienu
Pleskavas apskate: Kremlis, Trīsvienības baznīca, piemineklis Ledus kaujai.
Pēterburgas apskates ekskursija (ar autobusu un kājām), Pētera-Pāvila cietoksnis, kreiseris Aurora,
Ziemas pils, Ermitāža, Īzaka katedrāle, ārpilsētas izbraukumi uz Pēterhofu un Carskoje Selo,
izbrauciens ar kuģīti pa pilsētas kanāliem, galvenā Pēterburgas iela – Ņevas prospekts.

2

2

UZ AIZROBEŽU ABRENI LŪKOTIES KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
4 dienas
04.08.-07.08. 210 3★★★
Setu (īpatnēja igauņu atzara) muzejs Sigovo ciemā. Pečoru pareizticīgo klosteris.
Izborska: cietoksnis, Truvora pilskalns, Svētie avoti, Radomežas Sergija baznīca.
! 2
JAUNUMS
Pleskava: Kremlis, Trīsvienības baznīca. Novgoroda: Kremlis, Soﬁjas katedrāle, Jaroslava sēta, koka
arhitektūras brīvdabas muzejs Vitoslaviči. Amatnieku darbnīcas apmeklējums.
Senā Peruna (Pērkona) svētnīca pie Ilmeņa ezera. Folkoras priekšnesums ar vakariņām.
Puškina muzejrezervāts Mihailovskā. Kādreizējā Augšpils, tagad Višgorodok.
Abrenes apciemojums. Bijušie latviešu ciemi Linava, Kacēni un kādreizējā lielākā latviešu kolonija Lauri.

www.impro.lv
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TAMPERE, ATRAKCIJU PARKS SÄRKANNIEMI
1. 9.00 izbraukšana no Rīgas. Tallinas apskate. 17.00 prāmis Tallina – Helsinki (Nordlandia): divvietīgas kajītes ar dušu un WC.
2. Brokastis uz prāmja. Helsinku apskates ekskursija. Brauciens līdz Tamperei. Tamperes apskates ekskursija. Tamperes delﬁnārijs, Särkanniemi
atrakciju parks, skatu tornis Näsinneula. Iespējas apmeklēt Muminu muzeju, Akmeņu muzeju un Spiegu muzeju. Brauciens līdz Helsinkiem.
22.00 ierašanās uz prāmja Nordlandia, divvietīgas kajītes ar dušu un WC.
3. 9.00 izbraukšana no Helsinkiem uz Tallinu. Ierašanās Tallinā 12.00. Ierašanās Rīgā pēc 17.00.
Ceļazīmes cena (Ls)

pieaugušajam
12-16 g.v.
līdz 11 g.v.
90
65
50
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja Nordlandia turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkā Särkanniemi
Ceļojuma laiks: 14.07.-16.07.

KARLSONS UN TROLLĪTIS MUMINS Tallina – Helsinki – Turku – Stokholma
1. 9.00 izbraukšana no Rīgas. Tallinas apskate. 21.00 prāmis Tallina – Helsinki (Tallink STAR): divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
2. Brokastis uz prāmja. Helsinku apskates ekskursija ar autobusu. Brauciens līdz Turku. Nāntali Muminu parks.
20.15 prāmis Turku – Stokholma (Silja Europa): divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
3. 6.10 ierašanās Stokholmā. Apskates ekskursija ar autobusu, vecpilsēta, karaļa sardzes maiņa, kuģa Vāsa muzejs,
Junibacken – A. Lindgrēnes grāmatu varoņu pasaule. Pasaulē pirmais brīvdabas muzejs Skansens vai brīvais laiks.
17.00 prāmis Stokholma – Rīga: divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
4. 11.00 ierašanās Rīgā.
kajītes tips
Tourist II
Tourist I
Tourist I
Seaside
Seaside

vietu skaits kajītē
4
4
2
4
2

cena
pieaugušajam
95
115
143
125
169

cena
bērnam līdz 16 g.v.
85
105
133
115
159

cena
piemaksa – 3 personas
bērnam līdz 11 g.v.
četrvietīgā kajītē
70
16
85
21
118
100
26
144
-

Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos
Ceļojuma laiks: 05.07.-08.07.

BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS Tallina – Tampere – Stokholma – Helsinki
1. 9.00 izbraukšana no Rīgas. Tallinas apskate. 21.00 prāmis Tallina – Helsinki (Tallink STAR): divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
2. Brokastis uz prāmja. Tamperes apskate, Särkanniemi delﬁnārijs un skatu tornis. 20.15 prāmis Turku – Stokholma (Silja Europa) –
komfortabls prāmis Baltijas jūrā ar plašām iepirkšanās un izklaides iespējām, divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
3. 6.10 ierašanās Stokholmā. Apskates ekskursija ar autobusu, vecpilsēta, karaļa sardzes maiņa, kuģa Vāsa muzejs,
Junibacken – A. Lindgrēnes grāmatu varoņu pasaule. Pasaulē pirmais brīvdabas muzejs Skansens vai brīvais laiks.
19.15 prāmis Stokholma – Turku (Galaxy): četrvietīgas vai divvietīgas kajītes ar dušu un WC.
4. 7.00 ierašanās Turku. Pārbrauciens uz Helsinkiem. Helsinku apskate, pēc izvēles: Suomenlinnas cietoksnis vai zinātnes atrakciju centrs
Heureka, vai ūdensatrakciju parks Serena. 23.00 ierašanās uz prāmja STAR: divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
5. 7.30 prāmis Helsinki – Tallina. Ierašanās Tallinā 9.30. Ierašanās Rīgā pēc 14.30.
kajītes tips
Tourist II
Tourist I
Tourist I
Seaside
Seaside

vietu skaits kajītē
4
4
2
4
2

cena
pieaugušajam
125
140
176
155
203

cena
bērnam līdz 16 g.v.
115
130
165
145
193

cena
piemaksa – 3 personas
bērnam līdz 11 g.v.
četrvietīgā kajītē
100
17
115
22
153
125
28
178
-

Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojumu laiki: 27.06.-01.07., 18.07.-22.07., 08.08.-12.08.
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Nordlandia: divvietīgas kajītes ar dušu un WC
Prāmis Turku-Stokholma un Stokholma-Turku vai Stokholma-Rīga vai Tallina-Helsinki (STAR):
Tourist II – kajītes bez logiem; WC un duša; 4 pasažieri; 2. klājs
Tourist I – kajītes bez logiem; WC un duša; 2–4 pasažieri; 5.,9.,10.,11. klājs
Seaside – kajītes ar logiem uz jūru, WC un duša; 2–4 pasažieri; 5.,9.,10. klājs

www.impro.lv

BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS II Tallina – Helsinki – Stokholma – Rīga
1. 9.00 izbraukšana no Rīgas. Tallinas apskate. 21.00 prāmis Tallina – Helsinki (Tallink STAR): divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
2. Brokastis uz prāmja. Helsinku apskate ar autobusu, brīvais laiks ar iespēju doties uz ūdensatrakciju parku Serena vai Suomenlinnas cietoksni.
20.15 prāmis Turku – Stokholma (Silja Europa) – komfortabls prāmis Baltijas jūrā ar plašām iepirkšanās un izklaides iespējām,
divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
3. 6.10 ierašanās Stokholmā. Apskates ekskursija ar autobusu, vecpilsēta, karaļa sardzes maiņa, kuģa Vāsa muzejs, Junibacken – A. Lindgrēnes
grāmatu varoņu pasaule vai brīvais laiks. 17.00 prāmis Stokholma – Rīga: četrvietīgas vai divvietīgas kajītes ar dušu un WC.
4. 11.00 ierašanās Rīgas pasažieru ostā.
kajītes tips
Tourist II
Tourist I
Tourist I
Seaside
Seaside

vietu skaits kajītē
4
4
2
4
2

cena
pieaugušajam
95
110
143
125
169

cena
bērnam līdz 16 g.v.
85
105
133
115
159

cena
piemaksa – 3 personas
bērnam līdz 11 g.v.
četrvietīgā kajītē
70
16
85
21
118
100
26
144
-

Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojumu laiki: 25.07.-28.07., 22.08.-25.08.

TRĪS ZIEDRIJAS GALVASPILSĒTAS Rīga – Stokholma – Sigtūna – Upsala – Rīga
1. 17.30 prāmis Rīga – Stokholma: divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
2. 9.30 ierašanās Stokholmā. Brauciens uz senāko Zviedrijas galvaspilsētu Sigtūnu un Gustava Vāsas, Kārļa Linneja un Zentas Mauriņas
pilsētu Upsalu. Upsalas katedrāle un pils, pēc vēlēšanās – Kārļa Linneja muzejs un botāniskais dārzs.
Gamla Uppsala – vikingu apbedījumu pakalni. Viesnīca Stokholmā: divvietīgi numuri ar ērtībām, brokastis.
3. Zviedrijas karaļa un Karlsona pilsētas apskates ekskursija ar autobusu. Slavenā Globen arēna un lielisks skats no Karātavu kalna.
Stokholmas vecpilsēta – karaļa sardzes maiņa un karaļpils dārgumu krātuves, Stokholmas panorāma no Pilsētas nama torņa, Lielās
baznīcas noslēpumi un karaļu kapenes Ridarholmenas baznīcā. Kuģa Vāsa muzejs. Pasaku pasaule visu vecumu bērniem – A. Lindgrēnes
literāro tēlu muzejs Junibacken. 17.00 prāmis Stokholma – Rīga (Galaxy): divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
4. 11.00 ierašanās Rīgā.
kajītes tips
Tourist II
Tourist I
Tourist I
Seaside
Seaside

vietu skaits kajītē
4
4
2
4
2

cena
pieaugušajam
95
115
125
120
155

cena
bērnam līdz 16 g.v.
85
105
115
110
145

cena
piemaksa – 3 personas
bērnam līdz 11 g.v.
četrvietīgā kajītē
75
15
95
20
115
105
25
135
-

Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojuma laiks: 01.05.-04.05., 17.08.-20.08.
– ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

HELSINKI, HANKO UN FISKARS bez nakts braucieniem

3 dienas
18.08.-20.08.
līdz 16 g.v.
līdz 11 g.v.

85
70
60

3 dienas
07.07.-09.07.
līdz 16 g.v.
līdz 11 g.v.

125
105
95

6

5 dienas
05.08.-09.08.

180

3★★★

Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis, Klinšu (Tempellaukio) baznīca. Kādreizējās Fiskars dzelzslietu
rūpnīcas (Fiskars Bruk) ciemata ansamblis ar senajām ēkām, kurās tagad iekārtojušies veikaliņi,
galerijas un kafejnīcas. Frontes muzejs Hanko – kara laika ieroču, plakātu, fotogrāﬁju kolekcija.
Hanko kūrortpilsētiņa – Somijas tālākais dienvidu punkts un vasaras lepnums.

TŪKSTOŠ SALU ZEME  TURKU ARHIPELĀGS
Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis, Klinšu (Tempellaukio) baznīca.
Senā zviedru laiku Somijas galvaspilsēta Turku: viduslaiku pils, vecpilsēta, Auras upes krastmala.
Leģendārā Somijas valstsvīra un militārā darbinieka K. G. E. Mannerheima dzimtā Louhisaari muiža.
Jumo un Mossalas salas. Pārcelšanās ar maziem prāmīšiem no salas uz salu, Bjorko, Kivimo, Houtšēras,
Korpo, Nagu, Lillandet salu ainavas. Pargas kaļķa karjers – lielākais atklātais karjers Ziemeļvalstīs.

KARĒLIJAS SERENĀDE bez nakts braucieniem
Tallina. Porvo koka apbūve. Kotkas akvārijs – iepazīšanās ar Baltijas jūras iemītniekiem.
Krievijas caru foreļu makšķerēšanas mājiņa pie Kotkas. Bijušās somu aizsardzības līnijas nocietinājumi
pie Miehikkalas. Saimā kanāls, Imatras krāces, kanjons. R. Blaumaņa un J. Rozentāla vietas Punkaharju.
Olavinlinnas pils Savonlinnā. Pasaulē lielākā koka baznīca Kerimeki. Pārgājiens pa Koli nacionālā parka
pauguru ķēdes virsotni. Outokumpu vecās vara raktuves.

KOPENHĀGENA UN SKONE bez nakts braucieniem
7 dienas
Gleznainie Veterna ezera krasti pie Grennas un Jēnčēpingas. Teiksmainā Hamleta pils Helsingērā, Dānijas 21.06.-27.06.
pusē. Mazās nāriņas pilsēta – karaliskā Kopenhāgena. Brauciens pāri Ēresuna šaurumam pa gigantisku tiltu, 20.08.-26.08.
kas savieno Dāniju ar Zviedriju. Rekonstruētais Trelleborgas vikingu cietoksnis. Modernās arhitektūras
pērle Malme. Ales akmeņi jeb Zviedrijas Stounhendža pie Kasebergas. Karlskronas viduslaiku kuģu
būvētava. Kalmāras pils un vecpilsēta jūras krastā pie Kalmarsunda jūras šauruma.
EIROPĀ VECĀKĀ KARAĻVALSTS DĀNIJA bez nakts braucieniem
Gleznainie Veterna ezera krasti pie Grennas un Jēnčēpingas. Teiksmainā Hamleta pils Helsingērā,
Dānijas pusē. Mazās nāriņas pilsēta – karaliskā Kopenhāgena. Tivolī parks. Baltās Mēnas salas klintis
jūras krastā. H. K. Andersena pilsēta Odense. Egeskovas pils parks. Dānijas dzimšanas vieta Jellingē.
Esbjergas Men at the Sea. Ribes vecpilsēta. Lego pilsēta Bilunda. Gamla By brīvdabas muzejs Orhūsā.
Lindholm Hoye vikingu kapulauks.

8 dienas
24.07.-31.07.

GOTLANDE bez nakts braucieniem
Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar saviem mūriem un viduslaiku ieliņām. Brīvdabas muzejs
Bungē. Faras sala – vieta, kur apstājies laiks: dīvainu klinšu veidojumu – raukaru – lauki salas piekrastē,
ložņājošu kadiķu džungļi. Memoriālā baltiešu bēgļu laiva Slites ostā. Gothemas un Larbro baznīcas.
Akmens laiva – Tjelvara kaps. Torsburgas cietoksnis un plakankalne. Hoburgas zemesrags salas
dienvidos ar stāvām klinšu sienām un raukaru Hoburgas trollis. Jūras stāvkrasts pie Hogklint.

6 dienas
13.08.-18.08.

GOTLANDE

4 dienas
29.04.-02.05.

20

9

p

9

ĀLANDU SALAS UN STOKHOLMA bez nakts braucieniem
5 dienas
Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis. Brando sala. Bomarsundas cietokšņa drupas. Kastelhomas 02.08.-06.08.
pils. Ālandu salu galvaspilsēta Marienhamna. Ainavas ar neskaitāmajiem līčiem un sarkanīga granīta šērām.
Četrmastu muzejburinieks Pommern, kas būvēts 1903. gadā. Brīvais laiks Stokholmas apskatei.

Lidojums Rīga – Visbija – Rīga. Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar viduslaiku mūriem un ieliņām.
Brīvdabas muzejs Bungē. Faras sala – vieta, kur apstājies laiks: dīvainu klinšu veidojumu – raukaru – lauki
salas piekrastē, ložņājošu kadiķu džungļi. Memoriālā baltiešu bēgļu laiva Slites ostā. Gothemas un Larbro
baznīcas. Akmens laiva – Tjelvara kaps. Torsburgas cietoksnis un plakankalne. Hoburgas zemesrags salas
dienvidos ar stāvām klinšu sienām un raukaru Hoburgas trollis. Jūras stāvkrasts pie Hogklint.

9

145

5★★
9

p

195

5★★★★
9

265

5★★★★
9

p

175

5★★★★
9

p

285

3★★★

– viesnīca, 2-3 vietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– jauniešu viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, dušas un WC visbiežāk gaitenī
9 – prāmis Tallina – Helsinki: Nordlandia – divvietīgas kajītes – vai STAR – četrvietīgas kajītes ar dušu un WC
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
3★★★

6
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ceļojuma apraksts

laiks

FJORDU ZEME bez nakts braucieniem

8 dienas
21.06.-28.06.
16.07.-23.07.
10.08.-17.08.

Dramatiskā Romsdāles ieleja, Vermas ūdenskritums (Vermafoss). Augstākā vertikālā klints Eiropā –
Troļļu siena. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru.
Kailo klinšu ainavas Dalsnibas kalnā. Pārgājiens uz Briksdāles ledāju. Beijas ledājs (Bøyabreen).
Sognefjords. Lustrafjords. Sognefjella kalnu un ainavu ceļš.
Mazpilsētiņa Loma un tās senā koka stāvbaznīca.
Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.

KLINŠU ZEME bez nakts braucieniem aktīvās atpūtas cienītājiem
Pārgājiens uz Hjēraga klinti, kur klinšu plaisā iesprūdis apaļš akmens nelielas mājeles lielumā.
Stavangeres apskate. Pārcelšanās pār Hogsfjordu. Pārgājiens uz Preikestūlena klinti (Mācītāja kanceli)
pie Līsefjorda, no kuras paveras skats uz vienu no skaistākajām ainavām Eiropā.
Pārcelšanās pār Josenfjordu. Lotes ūdenskritums (Låtefoss). Pārgājiens uz Buardāles ledāju –
vienu no Folgefonnes ledāja mēlēm. Vēringa ūdenskritums (Vøringfoss).

8 dienas
26.07.-02.08.

VARENĀKIE NORVĒĢIJAS ŪDENSKRITUMI bez nakts braucieniem aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
09.07.-17.07.
Romsdāles ielejas daudzie kritumi un Norvēģijas pats augstākais ūdenskritums Mardālsfosens, kurš
divās kaskādēs nokrīt 657 metrus! Troļļu ceļa 180 m augstais Stigfosens. Daudzie Geirangera fjordā
krītošie ūdenskritumi: Līgavas plīvurs, Brūtgāns, Septiņas māsas... Gājiens uz Norvēģijas it kā augstāko
brīvi krītošo ūdenskritumu Vettisfosenu (275 m). Gājiens pa Stālheimas vecā ceļa 17 loku serpentīnu,
kura abās pusēs redzami 126 m un 165 m augstie Stālheimas un Sivles ūdenskritumi. Tvinnes
ūdenskritums, kas atgādina milzīgas, šķiet, troļļiem domātas, 110 m augstas kāpnes. Gājiens uz 182
m augsto Vēringa ūdenskritumu – vienu no Norvēģijas 10 skatītākajiem dabas objektiem. Vairākās
straumēs pār kalna muguru krītošais 140 m augstais Lotes ūdenskritums. Akrafjordā pār fjorda malu slīpi
tekošais Langfosens – viens no garākajiem (612 m) Norvēģijas ūdenskritumiem. Vikingu galvaspilsēta
Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji.
5★★★★
5★★★, 5★★

– kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā 2–4 personas,
var būt divstāvu gultas, bez gultasveļas. Trauki, plīts ēdiena pagatavošanai
– kempinga mājiņas ar vienu četrvietīgu istabu, divstāvu gultas bez gultasveļas, plīts ēdiena pagatavošanai,
bet nav trauku. Dušas un WC sanitārajā mezglā kempinga teritorijā

cena naktsmītnes

255

5★★★★
5★★★

p

245

5★★★
5★★
6

p

285

5★★★
5★★
6

p
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PUSNAKTS SAULES ZEMĒ bez nakts braucieniem

7,5 dienas
25.06.-02.07.

395

Turpceļš ar autobusu. Oulu. Kukkolas krāces Tornio upē. Āvasaksas kalns. Kirunas dzelzsrūdas kalns.
Pastaiga pie Abisko kanjona Zviedrijā. Viena no savdabīgākajām vietām uz zemeslodes – Lofotu salas:
zvejnieku ciemats ar īpatnējo nosaukumu O (Å), Reine, Nusfjūra, Ziemeļu Venēcija Henningsvēra, atjaunotā
vikingu konungu mītne Borgē, Lofotu galvaspilsēta Svolvēra. Iespējas doties pastaigā kalnos Gimsejas salā
un makšķerēšanas braucienā ar kuģīti pa Troļļu fjordu. Brauciens caur Vesterolu salām.
Andejas salas ainaviskā rietumu piekraste. Pārcelšanās uz Senju (Andenes – Gryllefjord).
Gleznainās Senjas salas ainavas – visa Norvēģija miniatūrā. Husojas saliņa, kur mājas piesietas pie zemes ar
trosēm, lai vējš nenopūš. Pasaulē lielākais trollis. Lielākā pilsēta aiz Polārā loka Trumse: modernā Arktiskā
katedrāle un Polaria muzejs. Lidojums Trumse – Rīga.

ATLANTIJAS SĀGA
Lidojums Rīga – Olesunna.
Norvēģijas ievērojamākā jūgendstila pilsēta Olesunna (Alesund). Giskes un Godojas salas – izbraukums
palūkoties uz Atlantijas okeāna varenību. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena Romsdāles ielejā.
Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru.
Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Pārgājiens uz Briksdāles ledāju.
Beijas ledājs (Bøyabreen). Fjaerlandfjords. Sogndāle. Lustrafjords. Sognefjella kalnu un ainavu ceļš.
Mazpilsētiņa Loma un tās senā koka stāvbaznīca. Pērs Ginta ceļš pie Vinstras. Olimpiskā pilsētiņa
Lillehammere un Maiheigenas brīvdabas muzejs. Vikingu galvaspilsēta Oslo. G. Vīgelana skulptūru parks.
Lidojums Oslo – Rīga.

6

p

6 dienas
04.07.-09.07.

MAZAIS TROLLIS I bez nakts braucieniem
Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Neaizmirstamais
Troļļu ceļš un Stigfosa ūdenskritums. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru.
Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Pārgājiens uz Briksdāles ledāju. Beijas ledājs (Bøyabreen).
Pārcelšanās pār Sognefjordu. Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta
Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Hardangerfjorda gleznainās ainavas.
Pārcelšanās pār Eidfjordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Hallingdāles ieleja.
Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.

9 dienas
24.07.-01.08.
06.08.-14.08.

MAZAIS TROLLIS II atpakaļceļš ar autobusu
Lidojums Rīga – Oslo. Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums.
Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Neaizmirstamais Troļļu ceļš un Stigfosa ūdenskritums.
Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru.
Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Pārgājiens uz Briksdāles ledāju.
Beijas ledājs (Bøyabreen). Pārcelšanās pār Sognefjordu. Tvinnes ūdenskritums.
Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss).
Hardangerfjorda gleznainās ainavas. Pārcelšanās pār Eidfjordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu
(Vøringfoss). Hallingdāles ieleja. Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji.
G. Vīgelana skulptūru parks.

7,5 dienas
18.07.-25.07.

22

5★★★★

495

3★★★

! p
JAUNUMS

NORVĒĢIJAS KONTRASTI bez nakts braucieniem
10 dienas
22.07.-31.07.
Dramatiskā Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena.
Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Pārcelšanās pār Nūrdālsfjordu. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali
Geirangeru. Dalsnibas serpentīns un kailo klinšu ainavas. Pārgājiens uz Briksdāles ledāju.
Beijas ledājs (Bøyabreen). Senā, grezniem kokgriezumiem rotātā Hoperstādes stāvbaļķu baznīca.
Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles
ūdenskritums (Steindalsfoss). Pārcelšanās pār Eidfjordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss).
Lotes ūdenskritums (Låtefoss). Pārcelšanās pār Josenfjordu.
Pārgājiens uz Preikestūlena klinti pie Līsefjorda, no kuras paveras skats uz vienu no skaistākajām
ainavām Eiropā. Vikingu galvaspilsēta Oslo. G. Vīgelana skulptūru dārzs. Īsa Stokholmas apskate.

320

5★★★★
5★★★

p

285

5★★★★
5★★★

p

– viesnīca, 2-3 vietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– viesu nams, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
6 – jauniešu viesnīca, četrvietīgas istabas, dušas un WC visbiežāk gaitenī
– kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC,
istabā 2–4 personas, var būt divstāvu gultas bez gultasveļas. Trauki, plīts ēdiena pagatavošanai

3★★★
3

5★★★★

! 5★★★
JAUNUMS

345

5★★★★
6

p
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

MAZAIS TROLLIS III

6 dienas
11.07.-16.07.

515

Lidojums Rīga – Oslo.
Vikingu galvaspilsēta Oslo. G. Vīgelana skulptūru parks. Hallingdāles ieleja.
Vēringa ūdenskritums (Vøringfoss). Pārcelšanās pār Eidfjordu.
Hardangerfjorda gleznainās ainavas. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss).
Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Tvinnes ūdenskritums.
Pārcelšanās pār Sognefjordu. Beijas ledājs (Bøyabreen). Pārgājiens uz Briksdāles ledāju.
Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru. Neaizmirstamais Troļļu ceļš.
Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Romsdāles ieleja.
Vermas ūdenskritums. Olimpiskā pilsētiņa Lillehammere un Maiheigenas brīvdabas muzejs.
Lidojums Oslo – Rīga.

UGUNS UN LEDUS ZEME  ĪSLANDE
Lidojums Rīga – Helsinki – Reikjavīka.
Reikjavīka. Veselīga pelde Zilajā lagūnā, dabīga lagūna melnu lavas lauku ieskāvumā, kas aprīkota ar
koka terasēm, tiltiņiem un masāžas strūklakām un nodrošina pastāvīgu 37-39 C grādu temperatūru.
Skogaras muzejs, brauciens gar Īslandes dienvidu piekrasti. Bazalta kolonnas Reynisfjara.
Eiropas lielākais ledājs un Skaftafella nacionālais parks, Svartifoss jeb Melnais ūdenskritums.
Izbrauciens ar laivu zilibaltu aisbergu lagūnā. Mītiskiem nostāstiem apvītais Logurinna ezers.
Īslandes fjordu ainavas, Beru fjords. Hengifoss.
Spēcīgais un majestātiskais Detti ūdenskritums. Hūsavīkas zvejnieku ciematiņš. Pastaiga pa siltas lavas
lauku Kraﬂas vulkāniskās aktivitātes zonā. Mīvatna karstie avoti. Ziemeļīslandes galvaspilsēta Agireiri.
Kjolur Route – ceļš, kas ved caur salas vidieni starp diviem ledājiem, šķērsojot Hveravellir ģeotermālo
lauku. Īslandes zelta loks – slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs.
Zelta ūdenskritums (Gūlfoss). Senā Īslandes parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira.
Lidojums Reikjavīka – Stokholma – Rīga.

p

9 dienas
29.06.-07.07.

RUDENS BRĪVDIENAS ĪSLANDĒ

5★★★

1395

3★★★
3

ø

BRĪVDIENAS ĪSLANDĒ
6 dienas
04.05.-09.05.
Lidojums Rīga – Reikjavīka.
Veselīga pelde Zilajā lagūnā, dabīga lagūna melnu lavas lauku ieskāvumā, kas aprīkota ar koka terasēm,
tiltiņiem un masāžas strūklakām un nodrošina pastāvīgu 37-39 C grādu temperatūru.
Īslandes Republikas galvaspilsēta Reikjavīka. Skogaras muzejs, brauciens gar Īslandes savdabīgo dienvidu
piekrasti. Bazalta kolonnas Reynisfjara. Eiropas lielākais ledājs un Skaftafella nacionālais parks, bazalta bluķiem
ieskautais Svartifoss jeb Melnais ūdenskritums. Izbrauciens ar laivu zilibaltu aisbergu lagūnā.
Īslandes zelta loks – slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs.
Zelta ūdenskritums (Gūlfoss), kontinentālo plākšņu atdalīšanās vieta. Senā Īslandes parlamenta tikšanās
vieta Tingvedlira. Papildus – izjāde ar Īslandes poniju vai vaļu safari, svētku vakariņas Viking Village.
Lidojums Reikjavīka – Rīga.
Lidojums Rīga – Reikjavīka.
Īslandes Republikas galvaspilsēta Reikjavīka – vismazākā Eiropas valstu metropole.
Veselīga pelde Zilajā lagūnā, dabīga lagūna melnu lavas lauku ieskāvumā, kas aprīkota ar koka terasēm,
tiltiņiem un masāžas strūklakām un nodrošina pastāvīgu 37-39 C grādu temperatūru.
Īslandes zelta loks – slavenais Geizers, kas devis vārdu visiem pasaules geizeriem, un viņa mazais brālis
Strokkurs. Zelta ūdenskritums (Gūlfoss), kontinentālo plākšņu atdalīšanās vieta.
Senā Īslandes parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira.
Teikām un sāgām apvītā Snaifella pussala un Bjarnarhofnas haizivju pārstrādes ferma (haizivs
degustācija), Snaifjelas ledājs, Arnarstapi ciemats un klinšainais jūras krasts.
Skogaras muzejs, brauciens gar Īslandes savdabīgo dienvidu piekrasti – melna, vulkāniskas izcelsmes
pludmale un bazalta kolonnas Reynisfjara. Svētku vakariņas Viking Village jeb Vikingu ciemā.
Lidojums Reikjavīka – Rīga.

3★★★

5 dienas
27.10-31.10.

– kempinga mājiņas ar vienu četrvietīgu istabu, divstāvu gultas bez segām un gultasveļas,
plīts ēdiena pagatavošanai, bet nav trauku. Dušas un WC sanitārajā mezglā kempinga teritorijā
Siltais ūdens dušās parasti par maksu: 5-10 NOK
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

685

3★★★
3

ø

495

!
JAUNUMS

3★★★

ø
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PA PRŪŠU UN GALINDU PĒDĀM bez nakts braucieniem

4 dienas
28.07.-31.07.

138

Gižicko apskate. Wolfsschanze (Vilku midzenis) – III reiha virspavēlniecības militārais komplekss Gerložas
ciema tuvumā, Ādolfa Hitlera un citu nacistu vadoņu mītnes II pasaules kara laikā. Mazūrija miniatūrā –
amizanta brīvdabas ekspozīcija, kur skatāmi ievērojamākie Mazūrijas arhitektūras pieminekļi cilvēka
augumā Iespaidīgā Šveta Lipkas baznīca. Varenā Zeselas viduslaiku pils. Galindija: ceļojums akmens
laikmetā, viesojoties galindu apmetnē, iespēja izbaudīt īstu mežoņu uzbrukumu, dejas, folkloras
programmu. Olštinekas brīvdabas muzejs ar mazūru pusdienām iekļauts cenā!
Lidzbarski Varmijas pils. Atjaunotā Elblongas vecpilsēta. Fotogēniskā Fromborka ar nelielu, kompaktu,
bet ļoti skaistu vecpilsētu jūras krastā.·Brauciens pa gleznainajiem senās Austrumprūsijas ceļiem.
Izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem.

MAZŪRIJAS EZERU TŪRE bez nakts braucieniem
Stancziky dzelzceļa viadukts – augstākais Polijā, atgādina senos romiešu akveduktus. Neliela Goldapas
centra apskate. Iespaidīgie Mauervaldes bunkuri. Kentžina. Izbrauciens ar kuģīti pa Mazūrijas ezeriem
un kanāliem Gižicko – Mikolajki. Mikolajki – viens no galvenajiem Mazūrijas ezeru tūrisma centriem.
Senatnīgā Rinas pils. Izbrauciens ar kuģīti uz kolorīto galindu akmens laikmeta apmetni, mežoņu
uzbrukums. Rucianes Nidas apskate. Pastaigas Elkā gar ezera piekrasti, krodziņi un bodītes.
Brauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. Vigri klostera komplekss, zvanu tornis, no kura paveras
lielisks skats uz visu pussalu un ezeru.

4 dienas
11.08.-14.08.

GDAŅSKA, MALBORKAS PILS  VĀCU ĶEIZARU LEPNUMS bez nakts braucieniem
Hanzas lielpilsēta Gdaņska: Marijas baznīca, rātsnams, tirgus laukums, zeltā rotātais Artusa nams un
Neptūna aka, izbūvētā krastmala un vienīgais krāna tornis Eiropā.
Malborkas pils – viena no lielākajām vācu ordeņa pilīm. Izbrauciens ar kuģīti pa Ostrodas – Elblagas
kanālu, kur vietām kuģi tiek celti pa sauszemi. Wolfsschanze (Vilku midzenis) – Ādolfa Hitlera un citu
nacistu vadoņu bunkuri II pasaules kara laikā. Brauciens pa Vislas ieleju. Toruņas vecpilsēta vakarā.
Grīnvaldes kaujas vieta – zālājā graﬁski izkārtotas vēsturiskās cīņas dalībnieku pozīcijas.

5 dienas
15.06.-19.06.

24

– viesnīca, 2-3 vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– viesnīca, 2-3-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis

145

3★★★
3★★

GDAŅSKA, HĒLES STRĒLE, SLOVIŅAS NP UN MAZŪRIJAS EZERI bez nakts braucieniem
5 dienas
Hanzas lielpilsēta Gdaņska: Marijas baznīca, rātsnams, tirgus laukums, zeltā rotātais Artusa nams un
10.08.-14.08.
Neptūna aka, izbūvētā krastmala un vienīgais krāna tornis Eiropā. Hēlas strēle – viens no populārākajiem
tūrisma objektiem Ziemeļpolijā, rosīgais zivju tirgus, nelielie ciematiņi, kur viss pakārtots cilvēka atpūtai
un izklaidei: promenādes, suvenīru tirdziņi, nacionālie krodziņi, mazās piparbodītes.
Izbrauciens uz Baltijas jūras krastos lielāko smilšu tuksnesi Slowinski nacionālajā parkā. Brauciens ar
kuģīti un meža vilcieniņu uz lielākajiem klejojošo kāpu masīviem, kuru augstums sasniedz pat 30 metrus!
Ceļojošo smilšu spēkam pretoties faktiski nav iespējams, tāpēc izzūd meži un purvi, vēsturē reģistrēta pat
vesela ciema apbiršana. Olštinas vecpilsēta: viduslaiku pils, kuras pārvaldnieks 16. gs. bijis astronoms
Nikolajs Koperniks, Doma baznīca, rātsnams, pilsētas vārti.
3★★★
3★★

3★★★

!
JAUNUMS

150

3★★★
3★★

165

3★★★
3★★

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA bez nakts braucieniem

3 dienas
29.04.-01.05.
01.07.-03.07.
30.09.-02.10.

Vigierski nacionālais parks.
Vigri klostera komplekss, zvanu tornis, no kura paveras lielisks skats uz visu pussalu un ezeru.
Izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem.
UNESCO Pasaules dabas mantojuma sarakstā ierakstītā Belovežas gārša. Parka teritorijā nav saskatāmas
tikpat kā nekādas cilvēka darbības pēdas, meži nekad nav tikuši izcirsti, kā arī nav stādīti;
200 gadu un vecākas koku audzes. Pastaiga vietējā gida pavadībā pa dabas takām, simtgadīgās ozolu un
skābaržu audzes, varenie sumbri, aļņi, brieži.
Elka. Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu.
20. gs. pirmajā pusē celtais Stancziky dzelzceļa viadukts – augstākais Polijā, atgādina senos romiešu
akveduktus. Draudzības kurgāns – Krievijas, Polijas un Lietuvas robežpunkts.
Suvalku dabas parks.

PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA bez nakts braucieniem
5 dienas
21.06.-25.06.
Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu, kur skatāmi mazie
20.07.-24.07.
ciematiņi ar fahverka stilā celtiem namiem.
Betonu nežēlo! Iespaidīgie Mauervaldes bunkuri. Te laika posmā no 1940. līdz 1944. g. tika uzceltas 250
ēkas, tai skaitā 30 (vēl ļoti labi saglabājušies) dzelzsbetona bunkuri. Dažu sienu biezums sasniedz 7 m!
Skaties un knipsē! Fotogēniskā Fromborka – pilsēta ar nelielu, kompaktu, bet ļoti skaistu vecpilsētu jūras
krastā. Elblagas atjaunotā vecpilsēta.
Gdaņska – vecpilsētā apskatāmi neskaitāmi pieminekļi no laikiem, kad Danciga bija viena no
varenākajām Hanzas savienības pilsētām.
Sopota – ieliņas ar suvenīru bodītēm, ielu muzikantiem, māksliniekiem, garākais koka mols Eiropā!
Zili brīnumi! Ceļojums pa neparasto Kašubas novadu, kas izceļas ar ainavu un reljefa daudzveidību,
dzidrajiem ezeriem, kā arī ar izteiktām tradīcijām un unikālu folkloru.
Pusdienas Kartuzyr saimniecībā, kurā apskatāms Ginesa rekordu grāmatā ierakstītais garākais dēlis
pasaulē un vienlaidus garākais koka kroga galds.
Cienastā tiek piedāvāts senpoļu bigošs un citi tipiski Kašubas ēdieni (iekļauts cenā).
Viss ar kājām gaisā! Viesošanās Kašubas namā, kas stāv uz jumta! Jums šķiet, tādā nevar dzīvot?
Iesim un apskatīsim, kā ir, kad viss ir kājām gaisā!
Kašubas acs – skatu platforma, no kuras paveras lielisks skats uz apkārtni.
Līgo vakars ar bagātīgām vakariņām viesnīcā (iekļauts cenā), uzstāsies vietējā folkloras kopa –
dziedāšana, dejošana, tabakas šņaukšana, lustes līdz rītam!
Nu gan ir joki! Vieta, kur kuģi pa sauszemi brauc.
Ostrodas – Elblagas kanāla pieturvieta, neliela muzeja ekspozīcija par kanālu un kuģīšu celtuvēm/slūžām.
Pusdienas ar nacionālajiem ēdieniem Mazūru saimniecībā (iekļauts cenā).
Olštineka – tautas būvniecības muzejs, viens no vecākajiem Polijā, kur skatāmas ēkas no Vārmijas,
Mazās Lietuvas, Sembas un Mazūrijas.
Pilnās burās mājup! Izbrauciens ar kuģīti pa Mazūrijas ezeriem un mājupceļš!
PA KALNU TAKĀM POLIJĀ bez nakts braucieniem
Juras laikmeta kaļķakmens klintis un ainaviskās Olštinas pilsdrupas.
Alus degustācija Tiskie alus darītavā.
Ekskursiju diena Šlaski Beskidos: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām un pacēlājs uz Barania gora
(1220 m v.j.l.), Czernianskie ezers.
Ekskursiju diena Žyvecki Beskidos: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām uz Babia gora (1725 m v.j.l.),
brīvdabas muzejs Skansens. Nelielā koka baznīciņa Debno (UNESCO).
Ainaviskās Čorštinas pilsdrupas un Niedzicas pils klinšainajos Dunajecas krastos.
Ekskursiju diena Penīnu nacionālajā parkā: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām, brauciens ar plostu
pa Dunajecas kalnu upi, iespējamas vakariņas goralu nacionālajā krodziņā.
Ekskursiju diena Tatros Zakopanē: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām, tirdziņi, piparbodītes, krodziņi,
rodeļi, velonoma u.c. aktivitātes), kūrpilsētas promenāde.

www.impro.lv

6 dienas
05.07.-10.07.

cena naktsmītnes

90

3★★

173

3★★★
3★★

175

3★★★
3★★
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POLIJAS DABAS VALDZINĀJUMS bez nakts braucieniem

5 dienas
13.07.-17.07.

158

Vroclavas vecpilsēta. Stołowe kalnu nacionālais parks ar īpatnēju klinšu formu daudzveidību.
Lielu jautrību radīs Błędne Skały aizu un strupceļu šaurais labirints starp 10 metru augstiem klints blokiem ar
atraktīviem nosaukumiem: Klints segli, Vistas kāja, Lielā beka, ainavu apskates platforma Klints kausi.
Pārgājiens pa kalnu taku uz Szczeliniec Wielki virsotni (919 m) – Stolowe kalnu grēdas līmeņa, kurā erozija
izveidojusi skaistas klints formas: Vista, Mamuts, Kamielis, Princeses Emīlijas galva.
Zelta raktuves – pazemes muzejs, kur katram iespēja izmēģināt laimi zelta skalošanā.
Viena no skaistākajām alām – krāšņā Lāču ala ar eju kopgarumu 3 km.
UNESCO mantojuma sarakstā iekļautais Oicovas nacionālais parks ar interesantām kaļķakmens klintīm.
Ainaviskais Juras reģiona apvidus, kur skatāmas krāšņas kaļķakmens klintis ar pilīm un pilsdrupām.

VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA bez nakts braucieniem
Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku,
Sigismunda III piemineklis, karaļpils, katedrāle, Lazenku pils parks, Vilanovas pils. Jasna Goras klostera
komplekss Čenstohovā. Pāvesta Jāņa Pāvila II dzimtā pilsēta Vadovice. II pasaules kara upuru piemiņas
memoriāls Osvencimā. Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāveles pils un cietoksnis, tirgus laukums,
Sv. Maricas baznīca, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. 2 stundu ekskursija sāls racēju pazemes
pilsētas Veļičkas labirintos.

3★★

5 dienas
24.08.-28.08.

26

3★★★
3★★

– viesnīca, 2-3 vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– viesnīca, 2-3-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
– īpaši izdevīgs piedāvājums ģimenēm ar bērniem

160

3★★★
3★★

DIENVIDPOLIJA  NO PAZEMES LĪDZ VIRSOTNĒM bez nakts braucieniem
5 dienas
03.08.-07.08.
Vroclavas vecpilsēta. Osowka – Hitlera pazemes rūpnīcas komplekss, galvenā, visvairāk paplašinātā
Hitlera rezidence, betona gaiteņu, haļļu un nostiprinājumu sistēma.
Krāšņā Lāču ala ar eju kopgarumu 3 km. Pārgājiens pa kalnu taku uz Szczeliniec Wielki virsotni (919 m) –
vienu no Stolowe kalnu augstākajiem punktiem. Lielu jautrību radīs Błędne Skały aizu un strupceļu
šaurais labirints starp 10 metru augstiem klints blokiem. Zelta raktuves – pazemes muzejs, kur katram ir
iespēja izmēģināt laimi zelta skalošanā. Klodzko apskate.
Skansens Karaliene Luiza – iespēja iepazīties ar akmeņogļu ieguvi, unikālām tvaika mašīnām, ar kuru
palīdzību transportētas gan kravas, gan cilvēki līdz 300 m dziļumam pazemē.
Alus degustācija Tiskie alusdarītavā. Juras laikmeta kaļķakmens klintis un ainaviskās Olštinas pilsdrupas.
MAZĀ ROMA, MAZĀ VĪNE UN RAGANU SABATS bez nakts braucieniem
Ļubļinas vecpilsēta. Zamošču krāšņā vecpilsēta, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.
Pšemisla vecpilsēta, kas izvietojusies Karpatu kalnu pakājē, tiek uzskatīta par mazo Vīni.
Sanoka – ziemas kūrorta pilsēta, kur daļa pilsētas vēl saglabājusi viduslaiku pilsētas sejas vaibstus. Sanokas
brīvdabas muzejs, kas uzskatāms ne tikai par lielāko, arī par kvalitatīvāko visā Polijā. Te apskatāmas Polijas
Ukrainas pierobežas un Karpatu kalnu 18.–20. gs. raksturīgākās saimniecības. Pārgājiens Priekškarpatu
kalnos (4 h). Karpatu nacionālās virtuves baudīšana. Bobrka – naftas ieguves muzejs, kas tiek uzskatīta
par vecāko Pasaulē. 17. gs. Lankutas pils ar iespaidīgo kariešu kolekciju, kas ir viena no lielākajām visā
Eiropā. Viena no vecākajām Polijas pilsētiņām Sandomierža, kas tiek uzskatīta par mazo Romu. Juras
laikmeta parks ar iespaidīgām dinozauru skulptūrām. Raganu sabats Lisa Gorā, burvestību rituāli pie
ugunskura, mežacūkas cepetis, zālīšu uzlējums, augļu liķieris, izbraucieni ar zirgu pajūgiem.

3★★★

5 dienas
17.08.-21.08.

170

3★★★
3★★

170

!
JAUNUMS

3★★★
3★★

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PIEDZĪVOJUMI SILĒZIJĀ RUDENS NOSKAŅĀS bez nakts braucieniem

6 dienas
Vroclava vecpilsēta. Osovka – Hitlera pazemes rūpnīcas komplekss, galvenā, visvairāk paplašinātā Hitlera 20.09.-25.09. 185
rezidence, betona gaiteņu, haļļu un nostiprinājumu sistēma. Svidņica, viduslaiku pilsēta ar iespaidīgo
!
JAUNUMS
baznīcu, kas ir ierakstīta UNESCO Kultūras mantojuma sarakstā. Iespaidīgākā pils Silēzijā – Siaza, kas tiek
dēvēta par Polijas Versaļu. Galvaskausu kapela, kur mieru raduši ~ 30 000 galvaskausu. Lejassilēzijas
miniatūrais pieminekļu parks. Klodzkas apskate. Katovices industriālais mantojums – strādnieku kvartālu
savdabīgā apbūve. Skansens Karaliene Luiza – iespēja iepazīties ar akmeņogļu ieguvi, unikālām tvaika
mašīnām, ar kuru palīdzību transportētas gan kravas, gan cilvēki līdz 300 m dziļumam pazemē. Viesošanās
lauku tūrisma saimniecībā, kur būs iespējams nobaudīt nacionālo virtuvi. Viesmīlīgie saimnieki
demonstrēs bagātīgo kalniešu mūzikas instrumentu kolekciju. Ražas svētku festivāls, kur vietējie
zemnieki dodas kolorītā gājienā izpušķotos traktoros un zirgos, lauksaimniecības tehnikas demonstrācija.
Alus degustācija Tiskie alusdarītavā. Juras laikmeta kaļķakmens klintis un ainaviskās Olštinas pilsdrupas.

BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ aktīvās atpūtas cienītājiem bez nakts braucieniem
Brauciens ar pacēlāju Augstajos Tatros un pārgājiens pa marķētām tūristu takām gar kalnu upi,
ūdenskritumiem, klintīm. Krāšņās Demanovas stalaktītu alas ar pazemes zālēm un eju labirintiem.
Brauciens ar pacēlāju Zemajos Tatros un pārgājiens uz virsotni Chopok.
Brauciens ar plostiem pa Polijas un Slovākijas robežupi Dunajecu. Tatru pilsēta Poprada ar restaurēto
vecpilsētu un simpātiskiem krodziņiem. Maltīte slovāku nacionālajā krodziņā Zbojnicka Koliba ar
lielisku čigānu mūziku. Pelde un atpūta termālo baseinu kompleksā Aquacity Popradā.

5 dienas
15.06.-19.06.
06.07.-10.07.
līdz 16 g.v.

KRAKOVA UN SLOVĀKIJA aktīvās atpūtas cienītājiem
Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāveles pils un cietoksnis, tirgus laukums ar baložiem, Sv. Maricas
baznīca ar taurētāju zvanu tornī, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. Unikāla pazemes sāls pilsēta –
Veļičkas sāls alas. Brauciens ar pacēlāju (jūlijā un augustā) Zemajos Tatros un pārgājiens uz virsotni
Chopok. Krāšņās Demanovas stalaktītu alas ar pazemes zālēm un eju labirintiem. Brauciens ar pacēlāju
Augstajos Tatros un pārgājiens pa marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klinšu bluķiem.
Brauciens ar plostiem pa Dunajecas upi un kalniešu tautas goralu viesmīlība.
Maltīte slovāku nacionālajā krodziņā Zbojnicka Koliba ar lielisku čigānu mūziku.
Tatru pilsēta Poprada ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo baseinu kompleksu Aquacity.

5 dienas
30.04.-04.05.

SLOVĀKIJA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA aktīvās atpūtas cienītājiem bez nakts braucieniem
Polijas Karpatu kalnu kūrorts Zakopane, kur visi un viss pakārtots atpūtai un izklaidei.
Brauciens ar pacēlāju Zemajos Tatros un pārgājiens uz virsotni Chopok. Krāšņās Demanovas stalaktītu
alas ar pazemes zālēm un eju labirintiem. Brauciens ar pacēlāju Augstajos Tatros un pārgājiens pa
marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klinšu bluķiem.
Brauciens ar plostiem pa Dunajecas upi un kalniešu tautas goralu viesmīlība.
Maltīte slovāku nacionālajā krodziņā Zbojnicka Koliba ar lielisku čigānu mūziku.
Tatru pilsēta Poprada ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo baseinu kompleksu Aquacity.
Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāveles pils un cietoksnis, tirgus laukums ar baložiem, Sv. Maricas
baznīca ar taurētāju zvanu tornī, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. Jasna Goras klostera
komplekss Čenstohovā – pasaulē piektā svētceļnieku visvairāk apmeklētā vieta.

6 dienas
27.06.-02.07.

SLOVĀKIJAS PARADĪZE kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem bez nakts braucieniem
Krāšņās Demanovas stalaktītu alas ar pazemes zālēm un eju labirintiem. Brauciens ar pacēlāju
Zemajos Tatros un pārgājiens uz virsotni Chopok. Brauciens ar pacēlāju Augstajos Tatros un pārgājiens pa
marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klinšu bluķiem.
Dabas krāsu un formu palete Slovensky raj nacionālajā dabas parkā. Spiškas cietoksnis - varenākais
viduslaiku nocietinājums Slovākijā (UNESCO). Senie ledus veidojumi Dobšinas ledus alās.
Maltīte slovāku nacionālajā krodziņā Zbojnicka Koliba ar lielisku čigānu mūziku.
Brauciens ar plostiem pa Dunajecas upi un kalniešu tautas goralu viesmīlība.
Tatru pilsēta Poprada ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo baseinu kompleksu Aquacity.

7 dienas
14.08.-20.08.
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3★★★
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27.07.-31.07.
24.08.-28.08.

150

175

3★★★
3★★

195

3★★★
3★★
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RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS īpaši izdevīgs vecākiem ar bērniem bez nakts braucieniem

6 dienas
05.08.-10.08.
8-15 g.v.
3-8 g.v.

185
135
115

Folkloras festivāls Zuberecas brīvdabas muzejā: tautas mūzika, rokdarbu un gardumu tirdziņš,
izklaides visai ģimenei. Divas kalnu dienas Augstajos Tatros: Stary Smokovec – brauciens ar kalnu
tramvaju, pārgājiens pa marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klintīm; Štrebske Pleso –
pārgājiens apkārt ezeram vai brauciens ar pacēlāju kalnos. Vāveru kāpelējamais parks bērniem...
Stalaktītu veidojumi Belianskas alās. Nakts ekskursija ar degustāciju un pārsteigumiem Spiškas
cietoksnī – varenākajā viduslaiku nocietinājumā Slovākijā (UNESCO).
Brauciens ar plostiem pa Dunajecas upi un nacionālā maltīte kalniešu tautas goralu viesmīlībā.
Pelde un aktīva atpūta termālajos ūdeņos: termālo baseinu kompleksā Aquacity Popradā, dziednieciskajos
termālajos baseinos Vrbovā un ūdens un atrakciju parkā Tatralandia pie Liptovsky Mikulaš.

LIELAIS ČEHIJAS CEĻOJUMS KOPĀ AR PĒTERI GAUDIŅU bez nakts braucieniem
8 dienas
Čenstohovas klostera apskate. Olomoucas vecpilsēta un Morāvijas vīna krodziņi.
17.07.-24.07.
Pastaiga pa stalaktītu un stalagmītu zālēm un brauciens ar laivu pa Punkvas upes kaļķakmens iežos radīto
alu sistēmu Macohas alās Morāvijā. Skaistākā Bohēmijas mazpilsētiņa Česky Krumlov (UNESCO) ar senām
vīna, teātra un mūzikas tradīcijām. Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts Karlovi Vari: minerālūdens
avotu kūrortzona, funikulieris uz skatu kalnu, pelde termālajā baseinā.
Prāga: Kremlis ar Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, Kārļa tilts, Vecpilsētas laukums, slavenais rātsnama
pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, muzeji, brauciens ar kuģīti pa Vltavu, Muzikālās strūklakas.
Pastaiga pa klintīs izcirstām takām Prahovas klinšu parkā Česky Raj.

28

3★★★, 3★★

– viesnīca, 2-3 vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!

3★★

!
JAUNUMS

SLOVĀKIJAS KULTŪRAS UN DABAS VILINĀJUMS atpūtai un baudai
6 dienas
12.07.-17.07. 185
Ziemeļslovākijas kultūras centrs Žilina un Bitčas krasta promenāde Vāhas upes krastos.
Klinšu radzes un kanjoni Sulovas klinšu parkā. Iespaidīgs viduslaiku aizsardzības komplekss –
!
JAUNUMS
Trenčinas pils. Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām
un kolorītiem pieminekļiem. Dabas diena Nitras reģionā: ar pacēlāju Zobro kalnā un pārgājiens Tribečas
kalnos. Slovākijas vēstures un kultūras lieciniece cauri gadsimtiem augstkalnu pilsētiņa Banska Štiavnica
(UNESCO). Baltā zāle Harmaņeckas stalaktītu alās.
Pelde reģiona termālajos baseinos un nacionālo tradīciju baudīšana slovāku krodziņā un vīna darītavā.
Grupas vadītājs Gatis Kampernovs.

PRĀGA UN KARLOVI VARI bez nakts braucieniem
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, Kārļa tilts, Vecpilsētas laukums, slavenais
astronomiskais Rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, muzeji, brauciens ar kuģīti pa
Vltavu, Muzikālās strūklakas.
Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils.
Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts Karlovi Vari: minerālūdens avotu kūrortzona,
funikulieris uz skatu kalnu, pelde baseinā.
Pastaiga pa klintīs izcirstām takām Prahovas klinšu parkā Česky Raj.

3★★★

6 dienas
23.05.-28.05.
04.07.-09.07.
18.07.-23.07.
05.09.-10.09.
līdz 16 g.v.

3★★★
3★★
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3★★

180

3★★
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PRĀGA, KARLOVI VARI UN DRĒZDENE bez nakts braucieniem

6 dienas
01.08.-06.08.

185

Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, Kārļa tilts, Vecpilsētas laukums, slavenais
astronomiskais Rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, muzeji, brauciens ar kuģīti pa
Vltavu, Muzikālās strūklakas. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils.
Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts Karlovi Vari: minerālūdens avotu kūrortzona,
funikulieris uz skatu kalnu, pelde baseinā.
Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja II pasaules karā,
bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi.
Rezidences pils, Galma baznīca, Cvingers, Gleznu galerija, Zempera opera, Augusta tilts un Brīles terase.

BRĪVDIENAS PRĀGĀ
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, Kārļa tilts, Vecpilsētas laukums, slavenais
astronomiskais Rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, muzeji, brauciens ar kuģīti pa
Vltavu, Muzikālās strūklakas.
Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils.
Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts Karlovi Vari: minerālūdens avotu kūrortzona,
funikulieris uz skatu kalnu, pelde baseinā.
Pastaiga pa klintīs izcirstām takām Prahovas klinšu parkā Česky Raj.

5 dienas
30.04.-04.05.
24.10.- 28.10.

ČEHIJAS SUDETU KALNI  KRKONOŠE aktīvās atpūtas cienītājiem bez nakts braucieniem 6 dienas
15.08.-20.08.
Atpūtas un ekskursiju programma Sudetu kalnos Krkonošes nacionālajā parkā.
Iespēja doties dažāda garuma un grūtības tūrisma pārgājienos pa marķētām trasēm kā grupā,
līdz 16 g.v.
tā individuāli. Elbas upes izteka, ekskursijas uz Zoo safari parku, braukšana ar vasaras
bobsleja kamanām un kalnu skrejriteni, nobrauciens ar plostu pa mežonīgu kalnu upi.
Adršpašas klinšu rezervāts, kāpšana vai uzbraukšana ar pacēlāju Čehijas augstākajā virsotnē Sņežkā.
Iespēja nomāt velosipēdu, lidot ar paraglaidingu, braukt ar plostu pa kalnu upi, izmēģināt klinšu kāpšanu
un mežonīgas kalnu upes pārvarēšanu, doties zirgu izjādēs.

138

3★★

195

3★★

145

VASARAS BRĪVDIENAS ČEHIJĀ ģimenēm ar bērniem
Prāga: Kremlis ar Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, Kārļa tilts, Vecpilsētas laukums, astronomiskais Rātsnama
pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, muzeji, brauciens ar kuģīti pa Vltavu,
Muzikālās strūklakas. Zoodārzs un pils Lešnā netālu no Zlīnas – unikāls zoodārzs,
kur dzīvnieki brīvi pastaigājas drošos un speciāli aprīkotos paviljonos un aplokos. Zlīnas debesskrāpis.
Dinoparks Viškovā – lielākais šāda veida parks Čehijā un Slovākijā,
kur iespējams sastapt aizvēsturiskos dzīvniekus to dabiskajā lielumā.
Brauciens ar laivu pa Punkvas upes kaļķakmens iežos radīto alu sistēmu Macohas alās Morāvijā.
Pastaiga pa klintīs izkaltām takām Prahovas klinšu parkā Česky Raj.

5,5 dienas
08.08.-13.08.

170

līdz 16 g.v.

140

BURČAKA UN CITU ČANU MEKLĒJUMOS ČEHIJĀ bez nakts braucieniem
Brīnīčanās, dzerčana, iečana, braukčana.
Olomouca – viena no senākajām un skaistākajām Morāvijas pilsētām (UNESCO) pie Morāvas upes
ar labi saglabājušos vecpilsētu, baroka strūklakām un vīna krodziņiem. Valahijas etnogrāﬁskais muzejs
Morāvijas impērijas sirdī Valahijā. Brauciens pa Batas kanāliem, kas sākti veidot, lai savienotu Morāvas
upi ar Baltijas un Ziemeļu jūru. Batas kurpju dzimtene Zlīna – Kurpju muzejs un Zlīnas debesskrāpis.
Buhlovas pils – 18. gs. baroka pērle Morāvijā.
Mikulova: Sv. Sebastjana baznīca, pils, reģionālais muzejs ar vīnkopības ekspozīciju un milzīgu mucu –
vienu no lielākajām Viduseiropā – 1014 hl apjomā. Lednices pils un parks ar minaretu –
viena no skaistākajām vietām Čehijā, reģionā, sauktā par Eiropas dārzu.
Jaunā vīna festivāls Rohatecā – pārgājiens pa Beskidiem, kura laikā var iepazīties
ar Morāvijas vīndaru šā gada burčak (jaunvīnu).
Pastaiga pa stalaktītu un stalagmītu zālēm un brauciens ar laivu pa Punkvas upes kaļķakmens iežos
radīto alu sistēmu Macohas alās.

7 dienas
04.10.-10.10.

225

www.impro.lv

3★★
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3★★

3★★
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA LIELDIENĀS bez nakts braucieniem

6 dienas
22.04.-27.04.

160

Miškolca: termālie minerālūdens baseini klinšu alā. Barokālā Egera, vīnu degustēšana Tokajas novadā.
Lieldienu lustes un mācītu zirgu izrāde Ungārijas puštā – brīvdabas izklaides pasākums ar ungāru
tradicionālo maltīti. Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions,
Māķāša katedrāle, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Baseini un pirtis Sēčeņi minerālūdens baseinu
kompleksā, vakariņas ar folkloras programmu un čigānu mūziku nacionālajā čārdā,
naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu.

3★★

TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA bez nakts braucieniem
Miškolca: termālie minerālūdens baseini klinšu alā. Tokaja un karaliskie Tokajas vīni. Egera: katedrāle,
cietoksnis, turku laika minarets. Zirgu izrāde – brīvdabas izklaides pasākums ar ungāru tradicionālo maltīti
Lazāru ģimenes saimniecībā. Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions,
Māķāša katedrāle, Vācas iela. Baseini un pirtis Sēčeņi minerālūdens baseinu kompleksā. Vakara izklaidēm:
Tokajas novada vīnu degustācija Babiču ģimenes vīna pagrabā, vakariņas nacionālajā krodziņā ar čigānu
mūziku un ungāru dejām Budapeštā; naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu.

6 dienas
05.06.-10.06.
31.07.-05.08.
23.10.-28.10.

ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE bez nakts braucieniem
Katru dienu izklaides Ziemeļungārijas tradīcijās!
Tapolca Miškolcā – baseins ar piecām zālēm un saunu klinšu alā. Tokajas novada karaliskie vīni.
Egera: katedrāle, cietoksnis, turku laika minarets, vīna pagrabi Daiļās kundzes ielejā.
Zirgu izrāde – brīvdabas izklaides pasākums ar ungāru tradicionālo maltīti Lazāru ģimenes saimniecībā.
Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta
kalns, Vācas iela un tirgus. Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu. Sēčeņi Budapeštā –
Eiropā lielākais termālais minerālūdens baseins no Hābsburgu laikiem. Kompleksā – 16 baseini, turku
pirtis, sauna, ūdens masāža. Ekskursija gleznainajā Donavas ielejā uz Višegrādas cietoksni un romantisko
Sentendri. Vīna degustācija Liču ģimenes vīna pagrabā Budafokā.

7 dienas
10.07.-16.07.
14.08.-20.08.
18.09.- 24.09.
01.05.-07.05.

180

30

4

3★★★
3★★

160

210

3★★★
3★★

190

NO TATRIEM LĪDZ ADRIJAS JŪRAI Slovākija, Ungārija, Slovēnija
8 dienas
23.07.-30.07. 270
Slovākijas Tatri Donovaly reģionā: brauciens ar pacēlāju kalnā un pārgājiens pa kalnu takām. Slovāku
virtuves baudīšana kalnu krodziņā. Ungārijas galvaspilsēta Donavas krastos Budapešta: Varoņu
!
JAUNUMS
laukums, vecpilsēta, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Liču ģimenes vīna pagrabi pie Velences ezera:
vīna degustācija un pikniks ar ungāru nacionālo maltīti vīnogu dārzā. Ungāru jūra Balatona ezers un
gleznainā Tihaņas pussala. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils un Postojnas stalaktītu alas
(UNESCO) Slovēnijā. Piejūras kūrorts Piraņa – Slovēnijas Adrijas jūras pērle. Ainaviskā, Jūlija Alpu ieskautā
kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā. Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas
ezera: pastaiga kalnos, iespēja ar pacēlāju uzbraukt Vogel kalnā, no kurienes paveras panorāma uz
Slovēnijas Alpu augstāko virsotni Triglavu. Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām
gājēju ieliņām, strūklakām, kolorītiem pieminekļiem un slovāku nacionālajiem krodziņiem.
3★★★, 3★★

3★★★

3★★★
3★★

– viesnīca, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– izmitināšana ciematos, privātmājās, divvietīgas istabas, WC un duša mājā, brokastis, vakariņas
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

LĪGO LUSTES TRANSILVĀNIJĀ aktīvās atpūtas cienītājiem bez nakts braucieniem

9 dienas
18.06.-26.06.

325

Ielīgosim vasaras saulgriežus Transilvānijas kalnu neskartās dabas un vietējo cilvēku viesmīlības
gaisotnē pie gleznainā un dzidrā Dragana ezera Transilvānijas kalnu ielokā!
Grupas sagaidīšana un nacionālais mielasts Calata novada tradīcijās Sancraiu ciematā. Valeni – kalvinistu
baznīca. Pārgājiens krāšņajā Turdas aizā. Etnogrāﬁskais Rimetea ciemats (UNESCO): maltīte gatavota pēc
novada senajām receptēm. Aiud novada vīnu degustācija. Izvorul Crişului tradicionālo amatniecības
izstrādājumu tirgus. Brauciens ar kalnu vilcieniņu, izjāde ar zirgiem vai vizināšanas pajūgā pa kalnu
takām, pastaiga gleznainajos pakalnos un ieleju ziedu pļavās, pikniks kalnos. Kopīga gatavošanās svētku
vakaram un Līgo nakts izdarības. Nakšņošana pie dabas kalnu kempinga namiņos.
Mājupceļā ērģeļmūzikas koncerts Oradea katedrālē un Egeras vecpilsēta ar minerālbaseiniem.

!
JAUNUMS

PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS bez nakts braucieniem
10 dienas
11.08.-20.08.
Aktīvās atpūtas kalnos cienītājiem.
Iespēja aktīvi atpūsties, baudīt patiesu viesmīlību, senas tradīcijas, dzīvu folkloru, degustēt vīnus un
apmeklēt aitas piena sierotavu, iepazīt nacionālo virtuvi Transilvānijas lauku sētās piedāvātajās
vakariņās! Esiet gatavi doties nopietnos kalnu pārgājienos civilizācijas neskartos kalnos!
Grupas sagaidīšana un nacionālais mielasts Calata novada tradīcijās Sancraiu ciematā. Valeni – kalvinistu
baznīca. Rimetea etnogrāﬁskais ciematiņš. Sekleru un citu Transilvānijas novadu vīnu degustācija.
Rumāņu tradicionālo rokdarbu centrs Korunda. Brauciens pāri gleznainajiem Hargitas kalniem, pārgājieni
pa akmeņainām kalnu takām, pikniki un pelde kalnu ezerā. Lobogo minerālūdens avots. Gyimes aitas
piena sierotava kalnos, piena produktu degustēšana. Brīvdabas pasākums Hidegseg ciematā: Csango
folkloras programma un tradicionāla maltīte. Grāfa Vlada Drakulas dzimtā pilsēta Segešvāra (UNESCO).
Transilvānijas novada labāko vīnu degustācija Solymos ciematā. Labāko Izvorul Crişului tradicionālo
amatniecības izstrādājumu tirgus. Ērģeļmūzikas koncerts Oradea katedrālē. Trīs naktis Varsag ciemata
privātajās mājās – vakariņas un izklaide.

355

3★★★
4

ø

3★★★
4

ø

TRANSILVĀNIJAS KARPATI, DONAVAS KANJONS, BELGRADA Ungārija, Rumānija, Serbija 9 dienas
16.07.-24.07. 430 3★★★
Turpceļš ar autobusu. Tapolca Miškolcā – termālais baseins ar piecām zālēm un saunu klinšu alā.
Otrā lielākā Ungārijas pilsēta Debrecena Ungārijas līdzenuma vidū.
! 4
JAUNUMS ø
Ungāru nacionālā izklaides programma ungāru puštā. Ērģeļmūzikas koncerts Oradea katedrālē.
Nacionālās vakariņas etnogrāﬁskajā ciematiņā Tarcaia Rumānijā.
Dabas diena Transilvānijas Karpatos ar pastaigu pa kalnu takām un pikniku.
Katoļu un ortodoksālās celtnes Alba Julia un senā sakšu un gotu nocietinātā baznīca ar unikālu altāri no
13. gadsimta Sebes. Folkloras vakars ar dziesmām un dejām Cristur ciematiņā.
Vislabāk saglabājusies renesanses pils Rumānijā, karaliskās Hunyadi ģimenes īpašums Hunedoara.
Dabas diena Rumānijas un Serbijas robežupes Donavas krastos: pārgājiens uz Ciucanul Mare klinti,
brauciens ar kuģīti pa upes kanjonu, atpūta ar peldi pie Donavas.
Panorāma uz Donavas plūdumu no Saint Anne klostera rumāņu pusē un no Golubaca cietokšņa
Serbijā. Serbu nacionālā virtuve krodziņā. Brauciens pāri robežtiltam-dambim. Serbijas galvaspilsēta
Belgrada: Kalemegdāna cietoksnis Savas un Donavas satecē, Josifa Broza Tito mauzolejs, studentiski
možā un naktsdzīvei atvērtā Skadarlijas ieliņa. Lidojums Belgrada – Rīga.
LIELDIENU BRĪVDIENAS MAĶEDONIJĀ UN ALBĀNIJĀ
Lidojums Rīga – Saloniki. Lielākais un dziļākais ezers Balkānos – gleznainais Ohridas ezers ar pasaules
dzejnieku saieta vietu Strūgas un Ohridas pilsētām (UNESCO), St. Jovan Bigorski klosteri ezera krastā.
Brauciens ar laivām uz St. Naum klosteri Ohridas ezerā.
Demira Kapija kanjons un pilsēta zem karaļa Marko torņiem – Prilep.
Dienas ekskursija uz Albāniju: galvaspilsēta Tirāna un Adrijas piekraste pie Durresas pilsētas.
Dabas diena Galicica nacionālajā parkā pie Prespa ezera ar panorāmas skatu uz Ohridas ezeru un
kalniem Grieķijas, Albānijas un Maķedonijas virzienā. Brauciens uz Maķedonijas galvaspilsētu Skopji
cauri Mavrovo nacionālajam parkam. Senā grieķu pilsēta Heraklea pie Bitolas. Baudai Maķedonijas
labāko vīnu degustācija un nacionālas maltītes maķedoniešu krodziņos. Lidojums Saloniki – Rīga.

6 dienas
21.04.-26.04.

ø – Transilvānijas teritorijā vakariņas un pusdienas (piknikos), kā arī ieejas maksa maršrutā paredzētajos objektos un
izklaides pasākumos iekļauta brauciena cenā! Nepieciešami labi pārgājienu apavi!

415

3★★★

!
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KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI bez nakts braucieniem kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 10 dienas
31.07.-09.08.
Ainaviskā, Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā. Atpūta un pelde Bledas ezerā.
Pastaigas kalnos pie Bohiņas ezera Triglava nacionālajā parkā, kas ietver Jūlija Alpu kalnu masīvu
ar Slovēnijas augstāko virsotni Triglavu (2864 m v.j.l.). Fillaha – Karintijas federālās zemes nekronētā
galvaspilsēta, izdevīgs starta punkts kalnu izzināšanai. Fillahas Alpu ceļa virsotnes iekarošana (2166 m v.j.l.).
Brauciens Reiseka kalnā ar zobratu vagoniņu gar klintīm, caur 2,2 km garu tuneli.
Pastaiga pa Ferlaha aizu – lejup un augšup pa stāvām kāpnēm, pontonu tilts, ūdenskritums, Alpu pļavas.
Kalnu pārgājienu instruktors – Laimonis Petrusēvičs.

LĪGO SLOVĒNIJĀ
Lidojums Rīga – Grāca. Ainaviskā, Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā.
Atpūta un pelde Bledas ezerā. Ielīgošana pie romantiskā Bledas ezera.
Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos, iespēja ar pacēlāju uzbraukt
Vogel kalnā, no kurienes paveras panorāma uz Slovēnijas augstāko virsotni Triglavu.
Piejūras kūrorts Piraņa – Slovēnijas Adrijas jūras pērle. Postojnas stalaktītu alas (UNESCO) Slovēnijā.
Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Lidojums Grāca – Rīga.

NO PLITVICES EZERIEM LĪDZ POSTOJNAS PAZEMES ALĀM Horvātija, Slovēnija
Lidojums Rīga – Ļubļana. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti,
pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālās pusdienas horvātu ceļmalas krodziņā.
Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām; baznīcas un romiešu celtņu drupas, bodītes, tirgus,
unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Brauciens gar Adrijas jūras Dalmācijas krastu
un Bokaras līci uz Istras pussalu. Opatija – elegantā kūrortpilsētiņa Kvarneras līcī. Romantiskā un itāliskā
Roviņa Istras pussalā: piekrastes apbūve Venēcijas stilā, suvenīri no jūras dzīlēm, izšuvumi un zivju
restorāni. Cietokšņa pilsēta Istras pussalas pakalnos Motovuna, Istras vīnu degustācija.
Postojnas stalaktītu alas (UNESCO) Slovēnijā. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils.
Ainaviskā, Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā.
Triglava nacionālais parks pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos, iespēja ar pacēlāju uzbraukt Vogel kalnā,
no kurienes paveras panorāma uz Slovēnijas augstāko virsotni Triglavu. Lidojums Ļubļana – Rīga.

32

3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– apartamenti 4 personām ar WC un dušu, virtuves stūrīti
n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors

2

4 dienas
23.06.-26.06.

395

3★★★
3★★

n

275

3★★★

!
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5 dienas
27.04.-01.05.

385

3★★★
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HORVĀTIJA PAVASARA ZIEDONĪ

8 dienas
17.05.-24.05.

495

3★★★

HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS bez nakts braucieniem
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā. Krkas nacionālā parka
ūdenskritumu kaskādes un Krkas upes un Visovacas ezera kanjoni.
Raftings – laivu brauciens pa Cetinas upi ar ūdens un foto priekiem.
Paklenicas nacionālais parks, pārgājiens pa akmeņainām takām Velebitu kalnos (UNESCO).
Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu celtņu drupas un unikālās Jūras
ērģeles vakara ugunīs. Brauciens Adrijas jūrā uz Kornatu salu arhipelāgu, pelde sālsezerā, pastaiga gar
klintīm un maltīte uz kuģa. Atpūta akmeņaini tuksnešainajā Pagas salā.
Brauciens gar Dalmācijas krastu.

9 dienas
10.06.-18.06.
08.09.-16.09.

280
290

3★★★

HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS Dalmācijas krasts, Dubrovnika bez nakts braucieniem
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar ezeriem,
ūdenskritumiem. Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā.
Krkas nacionālā parka ūdenskritumu kaskādes un kanjons.
Mājas vīna, siera un Pršut degustācija horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
Atpūtas diena Makarskas kūrortā vai ekskursija ar kuģīti no Makarskas Adrijas jūrā uz Brač un Hvar salām,
zivju pikniks. Brauciens uz Dubrovniku gar Dalmācijas krastu rīta agrumā un saulrietā.
Aizsardzības mūros ieskautā Dubrovnika (UNESCO), panorāma no fortiem: unikālais viduslaiku pilsētas
plānojums, Raguzas arhitektūra un klintis atklātā Adrijas jūrā. Atpūta Lokrumas salā.
Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas un romiešu celtņu drupas, bodītes, tirgus,
unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala.
Opatija – elegantā kūrortpilsētiņa Kvarneras līcī no Hābsburgu laikiem.
Trīs naktis SPA viesnīcā Makarskas kūrortpilsētiņā Adrijas jūras Dalmācijas krastā:
iespēja piedalīties piejūras kūrorta vakara dzīvē un baudīt jūras veltes un zivis vecpilsētas krodziņos.

9 dienas
22.04.-30.04.
01.10.-09.10.
14.07.-22.07.

NEIZZINĀTĀ HORVĀTIJA  ISTRAS PUSSALA

3 dienas Istras pussalā
22.09.-25.09. 375 3★★★

Lidojums Rīga – Venēcija.
Opatija – elegantākā kūrortpilsētiņa Kvarneras līcī no Hābsburgu laikiem.
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā.
Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO).
Rīts ar peldi Adrijas jūras Dalmācijas krastā un vakars romantiskā pilsētiņā uz salas Trogirā (UNESCO).
Iespēja baudīt jūras veltes un zivis vecpilsētas krodziņos.
Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm.
Mājas vīna, siera un Pršut degustācija horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles vakara ugunīs.
Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Brauciens gar Adrijas jūras Dalmācijas krastu un Bokaras līci uz Istras
pussalu. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā un cietokšņa pilsēta Motovuna Istras pussalas pakalnos. Vīna
degustācija Istras pussalā un pelde Adrijas jūras pludmalēs.
Venēcija vakara ugunīs vai rīta agrumā.
Lidojums Venēcija – Rīga.

Lidojums Rīga – Ļubļana.
Eifrasija bazilika (UNESCO) un Venēcijas laika arhitektūra Porečā.
Brauciens ar kuģīti pa Adrijas jūru uz Roviņu. Romantiskā un itāliskā Roviņa: piekrastes apbūve Venēcijas
stilā, suvenīri no jūras dzīlēm, izšuvumi un zivju restorāni. Romantiskās cietokšņa pilsētas Istras pussalas
pakalnos Motovuna un Grožnjana. Istras pussalas zelts – trifeles: sēņu audzētavas apmeklējums
un degustācija. Dabas diena Brijuni nacionālajā parkā – salā Adrijas jūrā. Vīnu degustācija un lauku
labumu baudīšana pie Istras pussalas zemniekiem un pelde Adrijas jūras dzidrajās pludmalēs.
Lidojums Ļubļana – Rīga.
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3★★
2

295

3★★★
3★★

375

!
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EIROPA // Horvātija / Slovēnija / Serbija / Melnkalne / Bosnija / Itālija / Ungārija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI

8 dienas
02.07.- 09.07.
20.08.-27.08.

560

3★★★

435

3★★★

Lidojums Rīga – Rijeka.
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā.
Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm.
Mājas vīna, siera un Pršut degustācija horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu celtņu drupas, bodītes, tirgus,
unikālās Jūras ērģeles. Romantiskā pilsētiņa uz salas – Trogira (UNESCO). Iespēja baudīt jūras veltes un
zivis vecpilsētas krodziņos. Aizsardzības mūros ieskautā Dubrovnika (UNESCO), panorāma no fortiem:
unikālais viduslaiku pilsētas plānojums, Raguzas arhitektūra un klintis atklātā Adrijas jūrā.
Atpūta Lokrumas salā: eksotisks botāniskais dārzs, pelde Adrijas jūras skaistākajās lagūnās.
Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO).
Atpūta Adrijas jūras Dalmācijas krastā vai brauciens ar privātu kuģi uz Kornatu salu arhipelāgu,
pelde sālsezerā un maltīte uz kuģa. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala.
Lidojums Rijeka – Rīga.

APKĀRT ADRIJAS JŪRAI Horvātija un Itālija bez nakts braucieniem
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā.
Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm.
Mājas vīna, siera un Pršut degustācija horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO).
Brauciens pa Adrijas jūras Dalmācijas krastu. Adrijas jūras dienvidu pērle Dubrovnika (UNESCO).
Atpūta un pelde Lokrumas salā. Nakts uz prāmja Dubrovnika – Bari (kajītes).
Apūlijas centrs un nozīmīgā Dienviditālijas ostas pilsēta Bari. Fasano safari parks.
Augļu dārzu, olīvu un vīna lauku ieskautā baltā trulli pilsētiņa Alberobello. Atpūtas diena pie Adrijas
jūras Viestē ar Dienviditālijas virtuves un vīna degustēšanu. Neatkarīgā Sanmarīno Republika Titāno
kalna nogāzēs. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts.

12 dienas
15.09.-26.09.

NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ DINĀRU KALNIEM Horvātija, Bosnija bez nakts braucieniem
Plitvices nacionālā parka (UNESCO) ezeri un ūdenskritumi.
Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā. Atpūtas diena Dalmācijas krastā vai brauciens ar privātu kuģi
Adrijas jūrā uz Kornatu salu arhipelāgu, pelde sālsezerā un mielasts uz kuģa.
Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO).
Brauciens gar Dalmācijas krastu, pelde Adrijas jūrā. Adrijas dienvidu pērle Dubrovnika (UNESCO).
Atpūta un pelde Lokrumas salā. Medžugorje – visapmeklētākā svētvieta Adrijas piekrastē.
400 gadu senais Mostaras tilts (UNESCO) – musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols
Hercegovinā. Brauciens pa krāšņu kalnu ceļu Neretvas upes kanjonā varenajos Dināru kalnos.
Daudznacionālā Bosnijas galvaspilsēta Sarajeva.
Mājupceļā vakars Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā.

10 dienas
05.08.-14.08.

3★★

5★★★
2
9

BALKĀNU MOZAĪKA Serbija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija bez nakts braucieniem
13 dienas
05.09.-17.09.
Serbijas galvaspilsēta Belgrada. Šarganska Osmica jeb Šargānas astoņnieks – atraktīvs izbrauciens
kalnos pa vienu no Eiropas vecākajiem šaursliežu dzelzceļiem.
Kalnu diena Durmitora kalnu grēdā: pacēlājs kalnos pie Savin Kuk virsotnes, pastaiga gar Melno
ezeru Žabļakā. Melnkalnes lepnums Taras kanjons. Lovčena kalns un valdnieka un dzejnieka Ņegoša
mauzolejs. Melnkalnes Adrijas jūras pērle Kotoru.
Izbrauciens ar kuģīti pa gleznaino Kotoras līci. Adrijas dienvidu pērle Dubrovnika (UNESCO) un Lokrumas sala.
Medžugorje – visvairāk apmeklētā svētvieta Adrijas piekrastē un 400 gadu senais Mostaras tilts (UNESCO)
Hercegovinā. Brauciens pa Neretvas upes kanjonu Hercegovinas kalnos.
Bosnijas galvaspilsēta Sarajeva.
Mājupceļā vakars Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā.

34

3★★★, 3★★

5★★★
2

9

– viesnīca, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– četrvietīgi namiņi ar WC un dušu, virtuvi, gultas ar gultasveļu
– apartamenti 4-6 personām ar WC un dušu, virtuves stūrīti
– četrvietīgas kajītes ar dušu un WC, brokastis

385

3★★★
3★★

455

3★★★
3★★

Bulgārija / Turcija

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

SERBIJA, MELNKALNE, HORVĀTIJA, BOSNIJA bez nakts braucieniem

11 dienas
25.07.-04.08.

470

Lidojums Rīga – Belgrada.
Serbijas galvaspilsēta Belgrada: Kalemegdāna cietoksnis Savas un Donavas satecē, Josifa Broza Tito
mauzolejs, studentiski možā un naktsdzīvei atvērtā Skadarlijas ieliņa.
Šarganska Osmica jeb Šargānas astoņnieks – atraktīvs izbrauciens kalnos pa vienu no Eiropas
vecākajiem šaursliežu dzelzceļiem.
Durmitora kalnu grēda: īpaši līkumoti ceļi un arvien mainīgas varenas kalnu ainavas.
Melnkalnes lepnums Taras kanjons, pacēlājs kalnos pie Savin Kuk virsotnes, pastaiga gar Melno ezeru
Žabļakā. Ainaviski pārsteidzošais serpentīnu ceļš Lovčena kalnā uz valdnieka un dzejnieka Ņegoša
mauzoleju (pasaulē augstākais!).
Nobrauciens pa 28 kalnu serpentīniem uz Melnkalnes Adrijas jūras pērli Kotoru.
Izbrauciens ar kuģīti pa gleznaino Kotoras līci. Adrijas dienvidu pērle Dubrovnika (UNESCO).
Iespēja baudīt jūras veltes un zivis vecpilsētas krodziņos, doties ar kuģīti uz Lokrumas salu: eksotisks
botāniskais dārzs, pelde Adrijas jūras skaistākajās lagūnās.
Medžugorje – visvairāk apmeklētā svētvieta Adrijas piekrastē. 400 gadu senais Mostaras tilts (UNESCO) –
musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols Hercegovinā.
Brauciens pa krāšņu kalnu ceļu Neretvas upes kanjonā varenajos Hercegovinas kalnos.
Bosnijas daudznacionālā galvaspilsēta Sarajeva ar kolorītu vecpilsētu, Austrumu bodītēm.
Mājupceļā ar autobusu vakars Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā.

NO MŪŽIGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM bez nakts braucieniem
Lidojums Rīga – Venēcija.
Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle,
Dodžu pils, Rialto tilts. Miramares pils pie Triestes.
Postojnas stalaktītu alas (UNESCO) un leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils Slovēnijā.
Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā – sakoptākajā Horvātijas piejūras pilsētā Istras pussalā.
Cietokšņa pilsēta Istras pussalas pakalnos Motovuna, horvātu vīna degustācija.
Rudens krāsu kolorīts Plitvices nacionālajā parkā (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti,
pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā.
Horvātijas galvaspilsēta Zagreba: katedrāle, Jelačiča laukums un noslēpumainās vecpilsētas ieliņas.
Veselīga pelde Eiropas siltākajā minerālūdens ezerā Hēvīzā. Bruņinieku izrāde Šumegas cietoksnī un
vakariņas viduslaiku tradīcijās. Herendas porcelāna rūpnīca. Ungārijas galvaspilsēta Budapešta: baseini
un pirtis Sēčeņi minerālūdens baseinu kompleksā, vakariņas ar folkloras programmu un čigānu mūziku
nacionālajā čārdā, naksnīgā Budapeštas panorāma no Gellerta kalna.

!
JAUNUMS

8 dienas
16.10.-23.10.

NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI Bulgārija un Turcija
10 dienas
19.09.-28.09.
Iespēja izjust gan senatnes elpu, gan atpūsties Melnās jūras krastā!
Lidojums Rīga – Stambula.
Plovdiva: vecpilsēta, romiešu forums un amﬁteātra drupas, kristiešu dievnams un turku laika minarets.
Apgleznotie Plovdivas renesanses laika koka nami. Rilas (UNESCO) un Bačkovas klosteri Bulgārijas kalnos.
Dabas parks Tschudnite Mostove Rodopu kalnos.
Rožu ieleja un Rožu muzejs – eļļas iegūšanas process, rožu ievārījums un liķieris...
Brauciens pāri Šipkas kalnu pārejai, Šipkas baznīca – liecība bulgāru atbrīvošanai no 500 gadu ilgā turku jūga.
Etaras etnogrāﬁskais muzejs – bulgāru amatnieku darbnīcas, kurās joprojām meistaro, veido, cep...
Romantiskā Trjavna. Bulgārijas pirmā galvaspilsēta Veliko Tirnovo – bulgāru kultūras šūpulis.
Arbanasi etnogrāﬁskais ciemats – vairāk nekā 100 renesanses laika tirgotāju namu, baznīca un klosteris.
Nesebara (UNESCO) – viena no vecākajām Eiropas pilsētām.
Atpūta pie Melnās jūras, vīnu degustācija, folklora un dejas uz oglēm...
Stambula – kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole: Soﬁjas katedrāle, Zilā mošeja,
Topkapi pils, Lielais tirgus.
Edirne – senā Osmaņu valsts galvaspilsēta: Selima mošeja un senais tirgus.
Lidojums Stambula – Rīga.
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355

3★★★
3★★

3★★★
3★★

470

3★★★
3★★
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EIROPA // Austrija / Vācija / Alpi

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

VĪNE UN DONAVAS LOKS bez nakts braucieniem

5 dienas
30.04.-04.05.

175

Vīne: Rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera,
Šēnbrunas pils, Hundertvasera arhitektūra. Pazemes ezers Hinterbrīlē.
Vīna un aprikožu dārzi Vahavas ielejā Donavas krastos, Austrijas vēstures kodols – Kremsa.
Dirnšteina – vīna audzētāju pilsētiņa ar Ričarda Lauvassirds pilsdrupām.
Melkas klosteris – lielākais baroka klosteris Austrijā. Vīndaru ciematiņš Vīnes mežos.

3★★

AUSTRIJAS KONTRASTI bez nakts braucieniem
Vīne: Rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera,
Hundertvasera arhitektūra, vīndaru ciematiņš Vīnes mežos. Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Mocarta
muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Lihtenšteinas aiza. Verfenes ledus alas 1641 m augstumā.
Alpu priekškalnes pie Zalcburgas – Zalckamergūtas kalnu ezeriņi un pilsētiņas.

7 dienas
01.08.-07.08.
15.08.-21.08.

ZALCBURGAS ZEME UN VĪNE

5 dienas
12.07.-16.07.

Lidojums Rīga – Minhene.
Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Lihtenšteinas aiza.
Verfenes ledus alas 1641 m augstumā. Alpu priekškalnes pie Zalcburgas – Zalckamergūtas kalnu
ezeriņi un pilsētiņas. Vīna un aprikožu dārzi Vahavas ielejā Donavas krastos.
Dirnšteina – vīna audzētāju pilsētiņa ar Ričarda Lauvassirds pilsdrupām.
Vīne: Rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera,
Hundertvasera arhitektūra, vīndaru ciematiņš Vīnes mežos. Šēnbrunas pils.
Lidojums Vīne – Rīga.

8 dienas
24.07.-31.07.
11.09.-18.09.

AUSTRIJAS SKAISTĀKĀS VIETAS visaptverošākais Austrijas maršruts!
Lidojums Rīga – Vīne.
Četras krāšņākās Austrijas pilsētas: Vīne, Grāca, Zalcburga un Insbruka. Šēnbrunas pils Vīnē.
Austrijas Alpi: Grosgloknera Alpu panorāmas ceļš, Krimla ūdenskritums, Lihtenšteinas aiza,
Verfenes ledus alas, Zalckamergūtas kalnu ezeriņi un pilsētiņas.
Austrijas miljonāra Svarovska kristālu muzejs. Stiklinieku darbnīcas Ratenbergā, Tirolē.
Sāls raktuves Halleinā.
Lidojums Minhene – Rīga.

8 dienas
29.06.–06.07.

36

245

3★★★
3★★

375

!
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AUSTRIJAS ROMANCE  ZALCKAMERGŪTA bez nakts braucieniem 5 naktis vienā naktsmītnē
Čenstohovas klosteris. Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības iela, Mocarta muzeji,
Hoenzalcburgas cietoksnis. Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, pastaigas
kalnos pie Vacmaņa kalna. Stiegl alusdarītava, degustācija. Altaussee sālsraktuves.
Brauciens ar kuģīti pa trim Zalckamergūtas ezeriņiem līdz Traunas upes iztekai.
St. Volfganga. Vakars folkloras ansambļa pavadībā. Sāls un kultūras pilsēta Halštate.
Dahšteinas milzu ledus alas. Termālais baseins Bādišlā.
Melkas klosteris – lielākais baroka klosteris Austrijā.

3★★★, 3★★

3★★★

3★★★
3★★

290

3★★

495

3★★★
3★★

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
HB – puspansija: brokastis un vakariņas
HB* – trīs vakari viesnīcā Inzell ar puspansiju (brokastīm un vakariņām).
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

AUSTRIJAS KOLORĪTS bez nakts braucieniem

9 dienas
07.08.-15.08.

440

Turpceļš ar autobusu. Dzīvošana ★★★viesnīcā Simader Bādgašteinā ar puspansiju (brokastīm un
vakariņām). Ceļojums, kurā izmanto Zalcburgas zemes kartes priekšrocības. Šī karte nodrošina
bezmaksas apmeklējumu šādos pasākumos: • visi apskates objekti Zalcburgā • Stiegl alusdarītava un
degustācija • ūdensspēles Helbrunas pilī • pacēlājs kalnos no Bādgašteinas • Alpentherme baseins un
saunas • pacēlājs kalnos uz Weissee • Felsentherme baseins un saunas • pacēlājs Hochalmbahn Rauris
• plēsīgo putnu šovs • Kitzlochklamm aizas apmeklējums • Krimla ūdenskritums.
Par papildu samaksu var apmeklēt radona dziednieciskās alas Bokšteinā un austriešu mūzikas vakaru.
Kalnu ieskautā kūrortpilsēta Bādgašteina. Tiroles galvaspilsēta Innas upes krastā – Insbruka.
Mājupceļš – lidojums Minhene – Rīga.

HB

ø

AKTĪVĀ ATPŪTA AUSTRIJAS ALPOS ŠLADMINGĀ kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem
8 dienas
Sešu dienu pārgājienu programma Austrijā, Šladmingas reģionā. Programmas izmaksās iekļauti trošu 15.08.-22.08.
pacēlāji Šladmingas un Ramzavas apkārtnē, kā arī bezmaksas sabiedriskā transporta izmantošana.
Lidojums Rīga – Minhene.
Austrijas federālās zemes Štīrijas skaistākais kalnu rajons: Dahšteinas klintis un ledājs (UNESCO),
kalnu ciemati ar Štīrijai raksturīgo arhitektūru – Šladminga, Ramzava, Uršprungalma, Rormosa,
kalnu namiņi, kur atpūsties, paēst un iedzert alu, vīnu vai kaﬁju.
Trošu ceļi ciematos nodrošina vieglu pacelšanos kalnos, paverot skatam elpu aizraujošas ainavas.
Plānoti pārgājieni pa marķētām kalnu takām uz virsotnēm un pārejām, kuras var sasniegt, soļojot kājām
(bez virvēm un ledus cirtņiem). Grūtības pakāpe būs dažāda – no vieglas pastaigas līdz stāviem kāpumiem.
Lidojums Minhene – Rīga.
Kalnu programmas vadītājs – Andris Krūmiņš.
AUSTRIJAS KONTRASTI UN LĪGO BĀDGAŠTEINĀ PIE LATVIEŠIEM
4 dienas
23.06.-26.06.
Lidojums Rīga – Grāca.
Dzīvošana ★★★viesnīcā Simader Bādgašteinā ar puspansiju (brokastīm un vakariņām).
Kalnu ieskautā kūrortpilsēta Bādgašteina. Pastaigas kalnos pie Bādgašteinas.
Līgovakars Bādgašteinā. Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis.
Lihtenšteinas aiza. Verfenes ledus alas 1641 m augstumā.
Pacēlājs kalnos uz Weissee, pastaigas kalnos. Grosgloknera Alpu panorāmas ceļš.
Štīrijas galvaspilsēta Grāca. Lidojums Grāca – Rīga
TIROLES UN BAVĀRIJAS ALPI bez nakts braucieniem
Čenstohovas klosteris. Zalcburga: Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis, Mirabellas pils un dārzs,
Labības iela. Bavārijas Alpi: Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru,
pastaigas kalnos pie Vacmaņa kalna.
Tiroles Alpi: Lihtenšteinas aiza. Krimla ūdenskritums. Insbruka. Pastaigas kalnos pie Cūgšpices.
Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava.
Vācu impērijas dārgumu krātuve Nirnberga.

8 dienas
18.09.-25.09.

BAVĀRIJA UN ZALCBURGA bez nakts braucieniem
6 dienas
16.06.-21.06.
Turpceļš ar autobusu. Nirnberga – senā franku metropole ar greznām un romantiskām pildrežģu
mājiņām, vācu impērijas dārgumu krātuve.
Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums, Frauenkirche baznīca ar torņiem ar cepurēm, kas kļuvuši par
pilsētas simbolu, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē.
Inzell – Bavārijas kūrorts ar dziednieciski tīru gaisu, apkārtējo kalnu romantiku, koka grebumiem uz māju
fasādēm, puķēm uz balkoniem, bavāriešiem raksturīgo mieru un nesteidzību.
Bavāriešu mūzikas vakars. Baseinu un saunu komplekss Inzell. Berhtesgādenes zeme – Hitlera mītne
Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, pastaigas kalnos pie Vacmaņa kalna.
Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības iela, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis.
Lidojums Minhene – Rīga.
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3★★★

450

3★★★

270

3★★★

ø
n

HB

285

3★★

298

3★★★
3★★

HB*
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

MINHENE, ZALCBURGA, BERHTESGĀDENE

5 dienas
16.10.-20.10.

375

Lidojums Rīga – Minhene.
Karaļa Ludviga II pils Herrenchiemssee.
Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības iela, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis.
Bavārijas galvaspilsēta Minhene: vecpilsēta, rātslaukums, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē.
Nimpfenburgas pils pie Minhenes. Inzell – Bavārijas kūrorts ar dziednieciski tīru gaisu, apkārtējo kalnu
romantiku, koka grebumiem uz māju fasādēm, puķēm uz balkoniem, bavāriešiem raksturīgo mieru un
nesteidzību. Bavāriešu mūzikas vakars. Baseinu un saunu komplekss Inzell.
Bavārijas Alpi pie Berhtesgādenes, kalnu ceļš Rossfeldstrasse, kas ļauj uzbraukt ar autobusu līdz 1600 m
augstumam, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, sāls raktuves.
Zalckamergūtas kalni – Tiroles Alpu priekškalne ar neskaitāmiem ezeriņiem, romatiskām mazpilsētiņām
un atpūtas vietām St. Gilgenā un St. Volfgangā. Labos laika apstākļos iespēja uzbraukt ar pacēlāju uz
Zwoelferhorn virsotni. Lidojums Minhene – Rīga.

PASTAIGAS UN IZPRIECAS BAVĀRIJAS ALPOS
Lidojums Rīga – Minhene.
Bavārijas galvaspilsēta Minhene: vecpilsēta, rātslaukums, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē.
Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Linderhofa un Noišvānšteina. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem
un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Etāles klosteris. Divas dienas iespēja doties
pastaigās Bavārijas Alpos – pie Cūgšpices un no Oberstdorfas. Brauciens ar kuģīti pa Staﬀelsee ezeru.
Berhtesgādenes zeme – Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, pastaigas
kalnos pie Vacmaņa kalna. Cenā iekļautas grila vakariņas uz terases ezera krastā un neliela sporta
programma – komandu spēles brīvā dabā.
Lidojums Minhene – Rīga.

HB*

6 dienas
07.07.-12.07.

BERLĪNE, BRĒMENE, HAMBURGA, LĪBEKA bez nakts braucieniem
6 dienas
29.04.-04.05.
Hamburga – otrā lielākā Vācijas pilsēta ar milzīgu upes ostu, noliktavu pilsētiņu, Garšvielu un Vācijas
muitas muzejiem, St. Pauli kvartāls ar izpriecām un Reperbānis, kur rosība sākas līdz ar tumsas iestāšanos.
Septiņu torņu pilsēta un Hanzas karaliene Lībeka, kuras īpašo burvību veido Traves upe ar kanāliem, kā
arī baznīcas, klosteri, tirgoņu mājas, pagalmiņi un šauras ieliņas no senajiem labajiem laikiem.
Brēmene – Hanzas pilsēta Vēzeres upes krastos, kur gar vecpilsētas mūriem skalojas paisuma un bēguma
ietekmētais upes tecējums. Pilsētas varenības simbols – rātsnams, Sv. Pētera baznīca, Rolanda statuja,
Brēmenes muzikanti un romantiskais Schnoor rajoniņš.
Berlīne: Aleksandra laukums, televīzijas tornis, Unter den Linden, Brandenburgas vārti, Potsdamas
laukums, Reihstāgs, Kūrﬁrstu dambis un Eiropas centrs, Berlīnes muzeji, mazliet iepirkšanās.
VĀCIJAS ZIEMEĻU PIEKRASTE, HANZAS PILSĒTAS UN LINEBURGAS SILS bez nakts braucieniem
Waren – skaista Ziemeļvācijas mazpilsētiņa, kas lielai daļai tūristu vēl ir palikusi apslēpta.
Lineburgas sils. ~ 2 h pārgājiens pa silu ar kadiķu audzēm un silam raksturīgo augu valsti. Sāls un
Hanzas pilsēta Lineburga – vecpilsēta ar vēlās gotikas un renesanses ēkām, kas celtas no Ziemeļvācijai
tipiskajiem sarkanajiem ķieģelīšiem. Sāls termas.
Ziemeļjūras paisumu un bēgumi Husumā. Šlēzvigas–Holšteinas piejūras dabas parks.
Septiņu torņu pilsēta un Hanzas karaliene Lībeka, kuras īpašo burvību veido Traves upe ar kanāliem, kā
arī baznīcas, klosteri, tirgoņu mājas, pagalmiņi un šauras ieliņas no senajiem labajiem laikiem.
Vismāra – Hanzas pilsēta, kurai bija īpaša loma tirdzniecības nodrošināšanā ar Baltijas valstīm.

7 dienas
07.08.-13.08.

BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS bez nakts braucieniem
Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs
pasaulē. Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Noišvānšteina un Linderhofa.
Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Etāles klosteris.
Pastaigas kalnos pie Cūgšpices.
Vācu impērijas dārgumu krātuve Nirnberga. Drēzdene: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.

7 dienas
24.07.-30.07.

38

3★★★, 3★★

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
HB* – trīs vakari viesnīcā Inzell ar puspansiju (brokastīm un vakariņām).
– ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!

3★★★

445

3★★★

210

3★★★
3★★

260

!
JAUNUMS

265

3★★★
3★★

3★★★
3★★
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BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS bez nakts braucieniem

8 dienas
21.08.-28.08.

295

Bamberga – alus un impērijas pilsēta uz septiņiem pakalniem. Bavārijas galvaspilsēta Minhene:
rātslaukums, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē.
Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Noišvānšteina, Linderhofa un Herenchiemsse.
Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Karaļa Ludviga II
dzimšanas dienas pasākumi. Etāles klosteris. Pastaigas kalnos pie Cūgšpices.
Berhtesgādenes zeme – Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, pastaigas kalnos
pie Vacmaņa kalna. Skaistākā Bohēmijas mazpilsētiņa Česky Krumlov (UNESCO) ar senām vīna, teātra un
mūzikas tradīcijām.

FRANKFURTE, REINAS IELEJA UN HARCA KALNI bez nakts braucieniem
Sansusī pils un parks. Ceļš caur Harca kalniem. Viduslaiku pilsētiņa Goslara Harca kalnos.
Harca kalni ir vieta, kur naktī uz 1. maiju valda raganas, no šejienes cēlies nosaukums Valpurģu nakts.
Arī citā laikā te ir apskatāms Raganu deju laukums un Velna mūris. Debesskrāpju pilsēta Frankfurte
pie Mainas. Koblenca – pilsēta pie Mozeles ietekas Reinā. Brauciens ar kuģīti pa Reinu gar vīna laukiem,
leģendām apvītām pilīm un Lorelejas klinti. Vīna degustācija un baudīšana Rūdesheimas pilsētiņā.
Vācijas romantiskā studentu pilsēta Heidelberga kalnu ielokā Nekāras upes krastā, dzejnieku un ﬁlozofu
pilsēta. Auto un tehnikas muzejs Zinsheimā ar vairākiem tūkstošiem eksponātu no tehnikas vēstures
sākuma, apskatāma Air France oriģinālā Concorde, kā arī krievu konkorde Tu-144.
Vācu impērijas dārgumu krātuve Nirnberga.

3★★★
3★★

8 dienas
02.07.-09.07.

295

3★★★
3★★

NO ZILĀS DONAVAS LĪDZ FRANKU ŠVEICEI bez nakts braucieniem
8 dienas
14.08.-21.08. 325
Prāgas apskate.
Bavārijas ziemeļu daļa – Bavārijas mežs un Franku Šveice.
!
JAUNUMS
Ceļš caur Bohēmijas un Bavārijas mežiem. Pacēlājs uz Grosser Arber (1456 m) virsotni.
Riesloch ūdenskritums Bavārijas mežā. Stikla pūtēju darbnīca Bodenmais ciematiņā.
Rēgensburga – vislabāk saglabājusies Vācijas lielpilsēta Donavas krastā ar vairāk nekā 2000 gadu vēsturi.
Walhalla – pēc Atēnu Panteona parauga celta ēka, kurā apskatāmi ar Vāciju saistīto slaveno cilvēku
krūšutēli, sasniedzama, uzkāpjot 365 pakāpienus. Pasava – Venēcija pie Donavas.
Neoﬁciālā Vācijas alus galvaspilsēta Bamberga (UNESCO) – romantiska vecpilsēta ar pildrežģu mājām,
rātsnamu uz Regnicas upes, gotisko Domu, benediktiešu klosteri uz viena no septiņiem pakalniem.
Alus degustācija. Baireita – Vāgnera un baroka pilsēta.
Outdoor programma – brauciens ar laiviņām pa Vīzentas upi (upe ir mierīga, un brauciens ir iespējams
bez iepriekšējas sagatavotības, tas piemērots arī vecākiem cilvēkiem).
Braucēji tiek nodrošināti ar nepieciešamo inventāru, glābšanas vestēm.
Loka šaušana, pusdienas ar grilu (grilēta gaļa, ribiņas, vistiņas, desiņas, salāti, bezalkoholiskie dzērieni,
glāze tipiskā franku alus). Outdoor programma un pusdienas ar grilu iekļautas cenā.

3★★★
3★★

IZKLAIDES PARKI VĀCIJĀ ģimenēm ar bērniem bez nakts braucieniem
Berlīne: zoo, Brandenburgas vārti, televīzijas tornis, Reihstāgs, Kūrﬁrstu dambis un Eiropas centrs.
Babelbergas ﬁlmu parks. Brauciens ar autobusu pa Serengeti safari parku.
Heideparks – atrakcijas lieliem un maziem. Termālais baseins Soltavā.

6 dienas
18.07.-23.07.
12-16 g.v.
5-11 g.v.

240
190
160

3★★★

ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN BERLĪNĒ bez nakts braucieniem
Nirnberga – senā franku metropole.
Ziemassvētku laikā Nirnberga pārvēršas par Kristus bērna tirdziņu (Christkindlesmarkt) –
viskrāšņāko un bagātīgāko Ziemassvētku tirdziņu Vācijā.
Romantiskā viduslaiku pilsētiņa Rotenburga par godu svētkiem uzbur teatralizētu uzvedumu ar
viduslaiku tradīcijām, saldumu tirgotājiem, svecītēm un bērnu drauga Reiterle parādīšanos.
Vācijas galvaspilsēta Berlīne – Aleksandra laukums, televīzijas tornis, Unter den Linden,
Brandenburgas vārti, zoo, Potsdamas laukums, Reihstāgs, Kūrﬁrstu dambis un Eiropas centrs,
mazliet iepirkšanās...

6 dienas
18.12.-23.12.

198

3★★★
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3★★

3★★
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EIROPA // Vācija / Šveice / Lihtenšteina / Francija / Alpi

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN ZALCBURGĀ bez nakts braucieniem

7 dienas
11.12.-17.12.

220

Nirnberga – senā franku metropole. Ziemassvētku laikā Nirnberga pārvēršas par Kristus bērna tirdziņu
(Christkindlesmarkt) – viskrāšņāko un bagātīgāko Ziemassvētku tirdziņu Vācijā.
Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums, Frauenkirche baznīca ar torņiem, uz kuriem ir cepures, tie
kļuvuši par pilsētas simbolu, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē.
Inzell – Bavārijas kūrorts ar dziednieciski tīru gaisu, apkārtējo kalnu romantiku, koka grebumiem uz
māju fasādēm, bavāriešiem raksturīgo mieru un nesteidzību. Bavāriešu mūzikas vakars. Baseinu un
saunu komplekss Inzell. Berhtesgādenes zeme – sāls raktuves, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru pie
Vacmaņa kalna. Pāvesta Benedikta XVI pilsēta – Altotinga. Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības
iela, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Ziemassvētku tirdziņi.

JAUNAIS GADS BERLĪNĒ bez nakts braucieniem
Lidojums Rīga – Berlīne. Vācijas galvaspilsēta Berlīne vilina tūkstošiem tūristu, kas jauno gadu vēlas
sagaidīti tieši šeit. Ielu tirdziņi, dažādu stilu mūzika, kas sajaucas kopā ar petaržu spridzināšanu un
karstvīna smaržu. Kopīga jaunā gada sagaidīšana pie Brandenburgas vārtiem ar krāšņu salūtu un
lāzeršovu. Tropische Inseln – mākslīgi radīta tropu pasaule ar tropiskajiem lietus mežiem, smilšu
pludmalēm, ūdensatrakcijām un kafejnīcām – tieši tas, kas vajadzīgs pēc neaizmirstamas jaunā gada
sagaidīšanas! Mājupceļš ar autobusu.

! 3★★
JAUNUMS HB*

4 dienas
30.12.-02.01.

ŠVEICE, MONBLĀNS, LIHTENŠTEINA

40

3★★★, 3★★

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
HB* – trīs vakari viesnīcā Inzell ar puspansiju (brokastīm un vakariņām).
– ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!

~260

3★★★
3★★

ŠVEICES LIELAIS LOKS bez nakts braucieniem
8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola. 08.06.-15.06.
Pacēlājs uz Titlis kalnu. Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā.
Ūdens izgrauztā Āres aiza. Trimmelbaha ūdenskritumi ar desmit kaskādēm kalna iekšpusē.
Viena diena populārākajā Šveices kalnu atpūtas rajonā pie Grindelvaldes, pastaigu takas uz Šveices Alpiem.
Šveices galvaspilsēta Berne. Nestle šokolādes ražotne un Gruyere pilsētiņa. Fribūra – viena no
skaistākajām Šveices pilsētām ar stāvām, bruģētām ieliņām uz klinšainas pussalas upes ielokā.
Reinas ūdenskritums. Ziedu paradīze Mainavas sala. Mājupceļš ar autobusu.
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga.
Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola.
St. Bernardīno kalnu pāreja. Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu.
Reinas ūdenskritums. Ziedu paradīze Mainavas sala.
Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā. Ūdens izgrauztā Āres aiza.
Trimmelbaha ūdenskritumi kalna iekšpusē. Šveices galvaspilsēta Berne.
Vevē un Montrē pilsētiņas Ženēvas ezera krastā. Alpu kalnu augstākā virsotne Monblāns un
pasaulslavenais kalnu kūrorts Šamonī. Romantiskā Francijas mazpilsētiņa Anesī.

3★★★

8 dienas
16.08.-23.08.

398

3★★★
3★★

595

!
JAUNUMS

3★★★
3★★
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ROMANTISKĀ ŠVEICE

9 dienas
25.07.-02.08.

635

Lidojums Rīga – Milāna – Rīga.
Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola.
Sustenpass kalnu pāreja. Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā.
Šveices galvaspilsēta Berne. Ūdens izgrauztā Āres aiza. Trimmelbaha ūdenskritumi kalna iekšpusē.
Pacēlājs kalnos uz Titlis kalnu. Pastaigas kalnos populārākajā Šveices kalnu atpūtas rajonā Grindelvaldē.
Pastaiga kalnos pie Kanderstegas. Fribūra – gleznaina pilsēta ar stāvām, bruģētām ieliņām uz klinšainas
pussalas upes ielokā. Nestle šokolādes ražotne un Gruyere pilsētiņa. Vevē un Montrē pilsētiņas Ženēvas
ezera krastā. Cermata – kalnu ciematiņš bez auto, kuru var sasniegt tikai ar vilcienu vai zirgu taksometru,
no kurienes pacēlāji aizved vēl augstāk kalnos, tuvāk kalnu karalim Materhornam. Pastaiga pa
Materhorna nogāzēm. Otrais lielākais Augšitālijas ezers ar maigu Vidusjūras klimatu – Madžores ezers.

PĀRSTEIDZOŠIE ALPI ŠVEICĒ UN FRANCIJĀ
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga.
Saas Fee – ciematiņš 1800 m augstumā pie Šveices augstākajām virsotnēm. Euseigne piramīdas – dabas
veidots brīnums. Neliels pārgājiens pie Dixence dambja – cilvēku roku veidotā brīnuma.
Ivuāra (Yvoire) – maza un ziedoša viduslaiku pilsētiņa Ženēvas ezera krastā.
Brauciens pa ainavisko Routes des Grandes Alpes ceļu Savojas Alpos. Krāšņā Sixt-Fer-a-Cheval ieleja un
pastaigas kalnos pie Cirque Fer-a-Cheval. Eiropas augstākā virsotne Monblāns.
Šamonī – kalnu tūristu Meka. Vanoise nacionālais parks – viens no Francijas lielākajiem, vecākajiem un
skaistākajiem nacionālajiem parkiem Alpos, pastaigas kalnos.
Brauciens pa Routes des Grandes Alpes ceļu. Col d’Iseran pāreja (2770 m).

3★★★
3★★

8 dienas
04.08.-11.08.

595

3★★★
3★★

ŠVEICE UN LIHTENŠTEINA bez nakts braucieniem
Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu. St. Bernardīno kalnu pāreja (2065 m).
Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola. Sustenpass kalnu pāreja.
Ūdens izgrauztā Āres aiza. Trimmelbaha ūdenskritumi kalna iekšpusē. Šveices galvaspilsēta Berne. Kalnu
ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā. Reinas ūdenskritums. Ziedu paradīze Mainavas sala.

9 dienas
16.07.-24.07.
10.09.-18.09.

PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLAS BRĪVDIENĀS īpašs piedāvājums ģimenēm!
Turpceļš lidojums Rīga – Parīze. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki,
Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Franču mode, franču virtuve...
Francija miniatūrā un Versaļas pils. Disnejlenda – paradīze lieliem un maziem. Vācijas romantiskā
mazpilsētiņa Goslara. Mājupceļš ar autobusu.

6 dienas
23.10.-28.10.
līdz 16 g.v.

315
250

3★★

GRAND PARIS KOPĀ AR ARNI OZOLU

7 dienas
28.03.-03.04.
22.04.-28.04.
14.06.-20.06.
06.08.-12.08.

315
355
335
355

3★★

375

3★★

Turpceļš vai mājupceļš ar autobusu. Lidojums Rīga – Parīze (22.04. un 06.08.).
Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki, modernās arhitektūras
paraugs Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Franču mode, franču smaržas, franču virtuve...
Pēc grupas vēlēšanās – Disnejlendas apmeklējums: paradīze lieliem un maziem. Versaļas pils.
Viena diena – pilis Parīzes tuvumā: franču renesanses paraugs Fontenblo pils, 17. gadsimta pils ar
familiāru noskaņojumu – Volevikonta pils. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara.
Lidojums Parīze – Rīga (28.03. un 14.06.).

PARĪZE UN LUĀRAS IELEJA AR ARNI OZOLU
4,5 dienas
Lidojums Rīga – Parīze. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, 17.04.-21.04.
Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā.
Versaļas pils. Luāras ieleja: Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja. Šambora – varenākā no Luāras pilīm,
franču renesanses laika arhitektūras šedevrs. Šenonso: Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz
tilta pār Šēras upi. Vilandrī – renesanses laika pils Luāras ielejā ar skaistiem franču stila dārziem.
Tūra – kristietības centrs agrajos viduslaikos, Turēnas novada galvaspilsēta.
Lidojums Parīze – Rīga.

www.impro.lv

395

3★★★
3★★

41

EIROPA // Francija / Monako / Luksemburga / Spānija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PARĪZE, ŽIVERNĪ UN LUĀRAS IELEJA

6 dienas
22.06.-27.06.

416

Lidojums Rīga – Tūra. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka,
Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā.
Versaļas pils. Luāras ieleja: Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja.
Šambora – varenākā no Luāras pilīm, franču renesanses laika arhitektūras šedevrs.
Šenonso: Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras upi.
Vilandrī – renesanses laika pils Luāras ielejā ar skaistiem franču stila dārziem.
Tūra – kristietības centrs agrajos viduslaikos, Turēnas novada galvaspilsēta.
Impresionisma sirds Živernī – Kloda Monē māja un dārzs. Šartras katedrāle – viena no interesantākajām
un skaistākajām gotiskajām katedrālēm ar unikālu krāsaino vitrāžu kolekciju.
Lidojums Tūra – Rīga. 23.06. Līgo vakars Luāras ielejā.

PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA KOPĀ AR ARNI OZOLU
Dabas, arhitektūras un franču virtuves baudītājiem!
Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle,
Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā.
Normandijas galvaspilsēta Ruāna ar slaveno katedrāli un Žannas d'Arkas sārta vietu. Fekampa.
Normandijas baltās kaļķa klintis Atlantijas okeāna piekrastē. Normandijas ostas pilsēta Honﬂēra.
Kalvadosa degustācija. Normandijas siera un sidra degustācija. Kabūras pludmale.
Kankale – mazs zvejnieku ciematiņš ar austeru audzētavām.
Senmalo – sena pirātu pilsētiņa Bretaņā ar nocietinājumu vaļņiem, katedrāli, vienmēr trokšņaino
Šatobriāna laukumu. Senmišela klosteris – Rietumu pasaules brīnums uz granīta klints jūras līcī.
Cap Frehel zemesrags. Ile de Brechat – sala, kurā aug palmas un mimozas.
Bretaņas aizvēsturiskās vietas pie Kviberonas un Karnakas.

9 dienas
27.07.-04.08.

NO BARSELONAS LĪDZ PARĪZEI AR ARNI OZOLU
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3★★★, 3★★

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis

665

3★★★
3★★

FRANCIJA KOPĀ AR ARNI OZOLU
10 dienas
Lidojums Rīga – Parīze. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, 29.06.-08.07.
Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā.
Luāras ieleja: Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja. Šambora – varenākā no Luāras pilīm, franču renesanses
laika arhitektūras šedevrs. Šenonso: Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras upi.
Dimā aprakstītā Larošela – sena ostas pilsēta un cietoksnis pie Atlantijas okeāna.
Konjaka – populārā, divreiz tvaicētā vīna dzimtene. Eiropas lielākā smilšu kāpa Dune du Pilat.
Senemiljona – kaļķakmens klinšu iekļauts slavens vīndaru ciematiņš pie Bordo.
Kūrortpilsēta Arkašone, austeru degustācija. Auglīgā Dordoņas upes ieleja.
Perigē, kuru vietējie sauc par Francijas sirdi. Viena no ievērojamākajām svētceļojumu vietām Rokamadūras
ciematā – klintīs kalts baznīcu komplekss 100 m augstumā virs Dordoņas pietekas Alzu ielejā.
Van Goga pilsēta Arla, romiešu Arēna un antīkais teātris. Aviņona: Pāvesta pils, Sv. Benezeta tilts.
Alpu kalnu augstākā virsotne Monblāns un pasaulslavenais kalnu kūrorts Šamonī. Lidojums Milāna – Rīga.
Lidojums Rīga – Barselona. Katalonijas galvaspilsēta Barselona: Rambla avēnija, unikālās Antonio Gaudi
projektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia katedrāle. Vecpilsētas gotiskais kvartāls un katedrāle.
Monsarata. Vidusjūras piekraste – Cap de Creus zemesrags un klinšu ieskautais balto ēku ciemats
Cadaques. Karkasone ar vecpilsētu, kas Eiropā kalpo par viduslaiku nocietinājumu būvēšanas mākslas
paraugu. Viena no ievērojamākajām svētceļojumu vietām Rokamadūras ciematā – klintīs kalts baznīcu
komplekss 100 m augstumā virs Dordoņas pietekas Alzu ielejā.
Auglīgā Dordoņas upes ieleja. Perigē, kuru vietējie sauc par Francijas sirdi.
Senemiljona – kaļķakmens klinšu iekļauts slavens vīndaru ciematiņš pie Bordo. Eiropas lielākā smilšu
kāpa Dune du Pilat. Kūrortpilsēta Atlantijas okeāna piekrastē – Arkašone, austeru degustācija.
Konjaka – populārā, divreiz tvaicētā vīna dzimtene.
Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra,
Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Lidojums Parīze – Rīga.

3★★

!
JAUNUMS

8 dienas
19.07.-26.07.

715

3★★★
3★★

630

!
JAUNUMS

3★★★
3★★

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA

8 dienas
10.07.-17.07.
08.10.-15.10.

570

Lidojums Rīga – Nica vai Rīga – Barselona. Karaliskā Monako pundurvalstiņa un Montekarlo azartspēļu elle.
Franču Rivjēra: Vidusjūras metropole Nica un slavenā Angļu promenāde, kinozvaigžņotās Kannas.
Smaržu galvaspilsēta Grāsa. Napoleona ceļš Francijas Alpos. Verdonas aiza – nepieradinātas ainavas
un kalnu ceļi gar 700 m augstām klints malām. Van Goga pilsēta Arla, romiešu arēna un antīkais teātris.
Kamargas dabas parks – savvaļas zirgu īpaši aizsargājamā zona. Salvadora Dalī teātris-muzejs Figueres.
Cap de Creus zemesrags un klinšu ieskautais balto ēku ciemats Cadaques. Katalonijas galvaspilsēta
Barselona: Rambla avēnija, unikālās Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia
katedrāle. Vecpilsētas gotiskais kvartāls un katedrāle. Iespēja apmeklēt Pikaso, Miro, Okeanogrāﬁjas u.c.
muzejus. Lidojums Barselona – Rīga vai Nica – Rīga.

FRANČU RIVJĒRA
5 dienas
Lidojums Rīga – Nica.
31.05.-04.06.
Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras krastā,
pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs, muzeju cienītāju meka.
Atpūta Cote d’Azur piekrastē. Kannas – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties Starptautiskajam Kannu
kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai.
Monako – otrā mazākā, taču viena no bagātākajām valstīm pasaulē. Montekarlo azartspēļu elle.
Grāsa – Francijas smaržu galvaspilsēta, kuras slava aug lavandu, mimozu, jasmīnu un rožu laukos.
Napoleona ceļš – brauciens pa Ronas Alpu panorāmas ceļu, kurš savu vārdu ieguvis, pateicoties
ievērojamā karavadoņa varonīgajam gājienam no piekrastes pāri Alpiem.
Verdonas aiza – ļaus tvert nepieradinātas dabas ainavas gan Vidusjūras malā, gan iekšzemē, kur
kalnu ceļi ved gar 700 m augstām klints malām, ļaujot vērot, kā Verdonas upe graužas caur klintīm.
Lidojums Nica – Rīga.
CITRONU FESTIVĀLS MONTONĀ UN KARNEVĀLS NICĀ
Lidojums Rīga – Nica – Rīga. Gaismu nakts un gaismu parāde Nicā. Nicas karnevāls – plašākais un
krāšņākais pasākums visā Vidusjūras piekrastē. Karnevāla laikā ielās redzami cilvēki ar balti krāsotām
sejām, maskās, greznos un ekstravagantos tērpos. Visapkārt valda jautrība, krāšņums, ielas piepilda
dejotāji un mūziķi. Pēcpusdienā sākas krāšņā Ziedu parāde Nicā, kurā piedalās tikai vietējie ﬂoristi, un
katrs pats var izvēlēties, kādās krāsās un no kādiem ziediem veidot savu „ziedu auto”.
Citronu festivāls, kas ir Vidusjūras otrais nozīmīgākais pasākums aiz Nicas karnevāla, apsteidzot pat
F1 Grand Prix Monako. Zitronencorso – citronu jeb „zelta augļu” parāde, kurā piedalās ap 300 ar
citrusaugiem greznoti auto, prezentējot gigantiskas ﬁgūras, ielās skan fanfaras, spēlē orķestri un folkloras
grupas, acis priecē dejotājas, karnevāla tērpos tērpušies cilvēki, ziedi un citrusaugi. Karaliskā Monako
pundurvalstiņa un Montekarlo azartspēļu elle. Vidusjūras metropole Nica un slavenā Angļu promenāde,
kinozvaigžņotās Kannas. Smaržu galvaspilsēta Grāsa.
Uzmanību! Nicas karnevāla, Gaismu nakts parādes un Citronu parādes ieejas biļetes ir jāpiesaka un
jāapmaksā Rīgā pirms brauciena līdz 2011. gada 25.janvārim (kopējā summa 70 EUR).

5 dienas
25.02.-01.03.

3★★

390

3★★★

380

3★★★

!
JAUNUMS

FRANCIJA NO PALMĀM LĪDZ ALPIEM 5 naktis vienā viesnīcā
6 dienas
13.09.-18.09. 445
Lidojums Rīga – Nica – Rīga.
Vidusjūras metropole Nica un slavenā Angļu promenāde. Esterelas kalnu masīvs. Vietējā tirgus
!
JAUNUMS
apmeklējums Fayence mazpilsētiņā. Mons – mazs Provansas ciematiņš no 10 gs. ar skatu līdz pat Korsikai.
Pārgājiens pie ezera Lac de Saint Cassien ar iespēju peldēt un piknikot. Kinozvaigžņotās Kannas.
Brauciens ar kuģīti uz Sv. Margaretas salu, uz kuras atrodas cietums vīram dzelzs maskā.
Iespēja peldēties, sauļoties vai doties pārgājienos pa salu. Verdonas aiza – nepieradinātas dabas ainavas
un kalnu ceļi gar 700 m augstām klints malām. Brignole – Provansas mazpilsētiņa ar šaurām ieliņām,
vecām mājām un Provansas smaržu. Sentropēza – ar milzīgu ostu, kurā piestāj dārgas jahtas, vietu, kur ir
iespējams sastapt prominences un tajā pašā laikā baudīt maza ciematiņa gaisotni šaurajās ieliņās.
Alpu kalnu ciematiņš Valberg (1700 m). Ūdenskritums, iespēja iet ~ 2 h kalnu pārgājienā vai doties pa
“planētu taku”. Panorāmas ceļš. Subtropu augi Alpu kalnos. Smaržu galvaspilsēta Grāsa.

www.impro.lv

3★★★

3★★★
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EIROPA // Benelux / Vācija / Lielbritānija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

LUKSEMBURGA, STRASBŪRA, ELZASAS VĪNA CEĻŠ, ŠVARCVALDE

6 dienas
22.06.-27.06.

380

Lidojums Rīga – Luksemburga – Rīga. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē – Luksemburga.
Strasbūra – slavenā katedrāle un Eiropas parlaments. Pilsoņu mājas no 16. un 17. gs. rada vācu impērijas
pilsētas iespaidu, bet Ludviga XV stilā celtās mājas tomēr apliecina piederību Francijai.
Elzasas vīna ceļš – viens no slavenajiem vīna audzēšanas reģioniem Francijā. Daudzviet apskatāmi vīna
pagrabi, un gandrīz pie katra vīndara mājas var iegādāties viņa audzēto un darīto vīnu.
Švarcvalde (Melnie meži) nosaukumu ieguvusi, pateicoties tumšiem egļu mežiem apaugušajiem kalniem.
Līgo vakars Švarcvaldē. Freiburga – mežu, gotikas, studentu un vīna pilsēta.
Titisee ezers – slavena atpūtas vieta vasarā. Tribergas ūdenskritums ar septiņām kaskādēm.

3★★

PAVASARIS BENELUX VALSTĪS bez nakts braucieniem
Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē – Luksemburga. Brisele: Rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils,
Eirocentrs, tiesu nams. Ziemeļu Venēcija Brige. Rubensa pilsēta Antverpene. Pasaulē lielākais sīpolpuķu
dārzs Keukenhof. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ
sinepes, apglezno porcelānu. Zvejnieku pilsētiņa Volendama. Markena sala.
Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska ﬁgūru muzejs, DAM laukums,
sarkano lukturu ielas. Vācijas galvaspilsēta Berlīne.

9 dienas
16.04.-24.04.

PAVASARIS BEĻĢIJĀ UN HOLANDĒ

7 dienas
04.04.-10.04.

Lidojums Rīga – Brisele – Rīga. Brisele: Rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils, Eirocentrs, tiesu nams.
Ziemeļu Venēcija Brige. Ģente. Hāga. Holande miniatūrā.
Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras. Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes
vaska ﬁgūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof.
Hārlema – Ziemeļholandes centrs un mākslas pilsēta. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans,
kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno porcelānu.
Edamer siera dzimtene Edama. Zvejnieku pilsētiņa Volendama. Markena sala.

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ bez nakts braucieniem
Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska ﬁgūru muzejs, DAM laukums.
Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes,
apglezno porcelānu. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof un ziedu parāde Bloomencorso.
Holande miniatūrā – Madurodam. Pasaulē lielākā ziedu un stādu izsole Alsmērā, siera ferma.
Vācijas galvaspilsēta Berlīne.

44

3★★★★ – 3★★

1 ★★★

3★★★

370

3★★★
3★★

480

3★★★
3★★

7 dienas
12.04.-18.04.

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– apartamenti ar 5-7 gultām, divvietīgas vai vienvietīgas guļamistabas, WC un duša,
virtuve ar visu ēdiena pagatavošanai nepieciešamo, atpūtas istaba

295

3★★★
3★★

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ

5 dienas
13.04.-17.04.

495

3★★★★

8 dienas
01.08.-08.08.

445

3★★★

Lidojums Rīga – Brisele – Rīga.
Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska ﬁgūru muzejs, DAM laukums,
sarkano lukturu ielas.
Hāga – faktiskā valsts galvaspilsēta, kurā atrodas parlaments un valdība un kurā dzīvo monarhu ģimene.
Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras. Holande miniatūrā – Madurodam.
Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof un ziedu parāde Bloomencorso.
Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes,
apglezno porcelānu. Edamer siera dzimtene Edama. Zvejnieku pilsētiņa Volendama. Markena sala.

EIROPAS KULTŪRAS PILSĒTAS Londona, Stratforda, Brige, Antverpene, Brēmene
Lidojums Rīga – Londona.
Kultūras un ﬁnanšu metropole Londona: Sv. Paula katedrāle, Tauers, Trafalgaras laukums, Nacionālā
galerija, Vestminsteras abatija un parlaments, Britu muzejs, Bekingemas pils, Soho kvartāls u.c.
Visdzīvākā no Anglijas pilīm – Vorvika. V. Šekspīra pilsēta Stratforda.
Vindzoras pils – senākā karaliskā rezidence Lielbritānijā. Ziemeļu Venēcija Brige, romantiskās ieliņas un
kanāli. Rubensa pilsēta Antverpene, Beļģijas mākslas un kultūras centrs, Antverpenes gotiskā katedrāle,
Rubensa māja un Dimanta iela.
Brēmene – Hanzas pilsēta Vēzeres upes krastos, pilsētas varenības simbols – Rātsnams,
Sv. Pētera baznīca, Rolanda statuja, Brēmenes muzikanti un romantiskais Schnoor rajoniņš.
Mājupceļš ar autobusu.

3★★

BRĪVDIENAS ANGLIJĀ
4 dienas
01.05.-04.05.
Lidojums Rīga – Londona.
Grīničas pilsētiņa, Karaliskā observatorija un Grīničas meridiāns jeb leģendārais nulles punkts.
Kultūras un ﬁnanšu metropole Londona: Sv. Paula katedrāle, Tauers, Trafalgaras laukums, Nacionālā galerija, 27.07.-30.07.
Vestminsteras abatija un parlaments, Britu muzejs, Bekingemas pils, Soho kvartāls u.c. Visdzīvākā no Anglijas
pilīm – Vorvika. V. Šekspīra pilsēta Stratforda. Vindzoras pils – senākā karaliskā rezidence Lielbritānijā.
Lidojums Londona – Rīga.
ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA
Lidojums Rīga – Londona.
Londona: Sv. Paula katedrāle, Tauers, Trafalgaras laukums, Nacionālā galerija, Vestminsteras abatija un
parlaments, Britu muzejs, Bekingemas pils, Soho kvartāls u.c. Visdzīvākā no Anglijas pilīm – Vorvika.
V. Šekspīra pilsēta Stratforda. Megalītiskās kultūras ievērojamākais piemineklis Anglijā – Stounhendža.
Karaļa Artūra pēdējā atdusas vieta – Glastonberija. Čestera. Snovdonijas nacionālais parks Velsā.
Grampiana kalni. Nesijas gaidīšana pie Lohnesa ezera. Skotijas sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze u.c.
Glemisas pils. Golfa dzimtene St. Andrews. Vecākā skotu viskija fabrika pie Krīfas.
Viduslaiku vikingu pilsēta Jorka.
Lidojums Londona – Rīga.

ANGLIJAS DĀRZU, MĪTU UN MĀKSLINIEKU KARALISTE KORNVOLA
Lidojums Rīga – Londona.
Londona: Vestminsteras abatija un parlaments, Tauers, Trafalgaras laukums, Nacionālā galerija, Britu
muzejs, Bekingemas pils, Soho kvartāls u.c.
Megalītiskās kultūras ievērojamākais piemineklis Anglijā – Stounhendža. Čedaras kanjons,
Senā romiešu pilsēta Bāta. Zvejnieku ciematiņš Clovelly. Karaļa Artūra pils – Tindželas drupas.
Mākslinieku un vēju pilsēta St. Ives.
Lendsenda jeb Pasaules mala – tālākais Lielbritānijas rietumu punkts.
Sentmaikla kalns – britu atbilde Senmišela klosterim Francijā. Neparastie dārzi Lost gardens of Heligan.
Kainensa līcis un mežonīgais, bet skaistais Kornvolas klinšu krasts. Pasaules dārzs – Ēdenes projekts.
Lidojums Londona – Rīga.

www.impro.lv

11 dienas
07.07.-17.07.

340

3★★★
3★★

355

695

3★★★
3★★

1 ★★★

8 dienas
19.07.-26.07.

595

3★★★
3★★

45

EIROPA // Spānija / Portugāle

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

SAULES ZELTĪTĀ SPĀNIJA

12 dienas
18.09.-29.09.

795

Lidojums Rīga – Madride.
Madride: Prado gleznu galerija, Saules vārti.
El Greko slavinātā senā Toledo: cietoksnis, baroka katedrāle, ieroču darbnīcas.
Kordova: Lielā mošeja, senais ebreju kvartāls, tirgus Corredera. Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja: gotiskā
katedrāle, Hiraldas tornis. Karmenas stāsta notikumu vietas. Šerija degustācijā Heresā. Gibraltāra klints.
Ronda – dramatiska pilsēta uz aizas malas ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā. Atpūta pie Vidusjūras
Costa del Sol piekrastē. Granada: Alhambras pils, karaliskā kapela, katedrāle, tirgus un vecpilsēta.
Čigānu kvartāls un ﬂamenko vakars. Alikante – Costa Blanka piekrastes tūrisma centrs.
Monserrata – svētceļojumu vieta un klosteris, kur tiek godāta Katalonijas Madonna.
Barselona: Rambla avēnija, unikālās Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks,
Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls.
Lidojums Barselona – Rīga.

BARSELONA UN KATALONIJA
Lidojums Rīga – Barselona.
Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia katedrāle,
vecpilsētas gotiskais kvartāls. Monserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā.
Salvadora Dalī muzejs-teātris Figueres. Brauciens ar kuģīti gar mežonīgo Roses piekrasti: Cap de Creus
zemesrags, mākslinieku un literātu iecienītā Cadaques. Atpūta Costa Brava Roses kūrortā pie Vidusjūras.
Žironas viduslaiku centrs. Costa Daurada (Zelta krasts) iepazīšana: Katalonijas šampanieša Cava
degustācija pie Barselonas, Reusa – Antonio Gaudi un Katalonijas modernisma dzimtene.
Sigtes aristokrātiskā jūrmala.
Lidojums Barselona – Rīga.

LIELDIENU BRĪVDIENAS ANDALŪZIJĀ UN GIBRALTĀRS
Lidojums Rīga – Sevilja.
Kordova: Lielā mošeja, senais ebreju kvartāls, tirgus Corredera.
Granada: Alhambras pils, karaliskā kapela, katedrāle, tirgus un vecpilsēta.
Čigānu kvartāls un ﬂamenko vakars. Vidusjūra Costa del Sol piekrastē.
Gibraltāra klints. Ronda – dramatiska pilsēta uz aizas malas ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā.
Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja: gotiskā katedrāle, Hiraldas tornis.
Lidojums Sevilja – Rīga.
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3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis

3★★★
3★★

7 dienas
28.04.-04.05.
01.10.-07.10.

520

3★★★

4 dienas Spānijā
21.04.-25.04. 485

3★★★

!
JAUNUMS
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

KATALONIJA, BASKU ZEME, BISKAJAS LĪCIS, PIRENEJU KALNI UN VĪNA SVĒTKI ARO

11 dienas
25.06.-05.07.

780

Lidojums Rīga – Barselona. Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks,
Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls.
Monserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā.
Aragonas galvaspilsēta Saragosa – katedrāle, senais mauru cietoksnis Aljafería.
Vīna degustācija Riohas bodegās. Vīna muzejs un vīna kauja Aro pilsētas ielās. Basku zemes galvaspilsēta
Bilbao, kur sadzīvo senatnīgas katedrāles un modernās mākslas ikona Gugenheima muzejs.
Diena atpūtai Sansebastianā pie Biskajas līča. Vēsturiskā Pamplona.
Kalnu tūristu iecienītā pilsētiņa Torla un pastaiga Pireneju kalnos.
Katalonijas šampanieša Cava degustācija, Reusa – Antonio Gaudi un Katalonijas modernisma dzimtene,
Sigtes aristokrātiskā jūrmala. Lidojums Barselona – Rīga.

!
JAUNUMS

PIRENEJU KALNU SKAISTĀKĀS VIETAS aktīvā atpūta un pārgājieni kalnos
Lidojums Rīga – Barselona. Kalnu tūristu iecienītā pilsētiņa Torla.
Divu dienu pārgājiena programma Ordesa Monte Perdido nacionālajā parkā. Kalnu pāreja Col du
Pourtalet (1794 m v.j.l.). Lurdas svētvieta. Dienas pārgājiens uz Gavarnie cirku – vienu no Pireneju kalnu
iespaidīgākajiem dabas fenomeniem. No 300 m augstās klints sienas lejup traucas ūdenskritumu mēles,
kurām saplūstot veidojas upe Gavarnie ielejā.
4-5 stundu pārgājiens Pireneju nacionālajā parkā pie Cauterets gar ūdenskritumiem un krācēm līdz
Pont d’Espagne tiltam. Col du Tourmalet pāreja pie Bigorre virsotnes.
Pundurvalsts Andora. Monserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā.
Lidojums Barselona – Rīga.
Grupu pavada grupas vadītājs un kalnu instruktors.

8 dienas
17.07.-24.07.

LIELDIENU BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ

5 dienas
22.04.-26.04.

Lidojums Rīga – Lisabona. Sesimbra – rosīgs zvejnieku ciematiņš ar lielisku smilšu pludmali.
Vēja appūstais Ešpiselas zemesrags ar stāvām klintīm okeāna krastā.
De Fonseka vīna darītavā gatavotā slavenā Moscatel de Setubal vīna degustācija.
Pusdienas Almerimā, kur var nobaudīt pēc īpašas receptes gatavotu akmens zupu.
Santarema – iecienīta karaļu un mūsdienu Portugāles valdības uzturēšanās vieta.
Portugāles svētvieta Fatima. UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Bataljas klosteris.
Alcubasa – krāšņs klosteris, ar kuru saistās visu laiku aizraujošākais mīlasstāsts Portugāles vēsturē.
Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un
modernās pilsētas gaisotni. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem.
Expo pilsētiņas modernā arhitektūra, okeanārijs un nakts dzīve. Lidojums Lisabona – Rīga.

3★★

3★★★
3★★

PORTUGĀLE
9 dienas
22.07.-30.07.
Lidojums Rīga – Lisabona. Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša. Alcubasa – krāšņs klosteris, ar kuru
saistās visu laiku aizraujošākais mīlasstāsts Portugāles vēsturē. Bataljas klosteris (UNESCO).
Sanžorže – slavenā kaujas vieta, kur portugāļi uzvarēja spāņu pārspēku. Portugāles svētvieta Fatima.
Portugāles Venēcija Aveiru, brauciens pa kanāliem.
Portu: kolorītā ostas vecpilsēta, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Douro (Zelta) upi. Iespēja degustēt
slavenos stipros portvīnus. Tradicionāls zvejnieku ciematiņš Afurada.
Portugāles baznīcas galvaspilsēta Braga. Ponte da Lima – pilsēta, kas nesteidzas līdzi laikam.
Viana da Castelu – renesanses un baroka stila savrupmājas. Barseluša – vieta,
kur cēlusies populārā leģenda par gaili. Douro ieleja – vīnogu audzēšanas tradīcijas un degustācija Santa
Marta Penaguiao. Vēsturiski nozīmīgā Viseu.
Portugāles augstākā kalnu grēda Serra Estrela, kalnu ainavas. Alentežu līdzenumi un vēsturiskā Evora,
viduslaiku mūri, romiešu tempļu paliekas (UNESCO). Montegordo pilsētiņa.
Brauciens ar kuģīti okeānā gar Algarves piekrasti, klinšu alas, pludmale.
Albufeira – Algarves tūristu galvaspilsēta. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku
un modernās pilsētas gaisotni. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Lidojums Lisabona – Rīga.
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595

3★★★

495

3★★★

695

3★★★
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EIROPA // Portugāle / Spānija / Azoru salas / Madeira

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PORTUGĀLE CAURI GADSIMTIEM

11 dienas
10.09.-20.09.

795

3★★★

7 dienas
22.06.-28.06.

480

3★★★

Lidojums Rīga – Lisabona. Santarema – iecienīta karaļu un Portugāles valdības uzturēšanās vieta.
Marvau iespaidīgie viduslaiku mūri. Vēsturiski nozīmīgā Viseu.
Lamegu gotiskā katedrāle, slavenie dzirkstošie vīni Raposeiru, kaltētie šķiņki un desas.
Vīnogu audzēšanas tradīcijas un degustācija Santa Marta Penaguiao Douro ielejā.
Portu: Kolorītā ostas vecpilsēta, Ribeiras krastmala, katedrāles rajons.
Portugāļu nācijas šūpulis Gimaraeša. Braga. Pirmā portugāļu grāﬁste Barseluša.
Portugāles Venēcija Aveiru, brauciens pa kanāliem. Kuimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās
universitātes rezidence. Konstancija. Leģendām apvītā Almurolas pils. Brauciens ar kuģīti pa okeānu gar
Algarves piekrasti un klinšu alu apmeklējums, pludmale.
Albufeira – Algarves tūristu galvaspilsēta. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags.
Sintra un karaliskas ainavas vēsturiskajā Quinta da Regaleira. Lisabona ar viduslaiku un modernās
pilsētas gaisotni. Lidojums Lisabona – Rīga.

JĀŅU BRĪVDIENAS LISABONAS APKĀRTNĒ
Lidojums Rīga – Lisabona. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags.
Sintra un karaliskas ainavas vēsturiskajā Quinta da Regaleira. Mafra. Jāņu vakars.
Vietējo amatnieku darinājumi Caldas da Rainha. Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša. Mira da Aires alas.
Portugāles svētvieta Fatima. Galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni.
Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņi. Lidojums Lisabona – Rīga.

ALGARVE, PORTUGĀLES DIENVIDU PIEKRASTE UN KALNI dabas un aktīvas atpūtas cienītājiem 9 dienas
22.09.-30.09. 715
Lidojums Rīga – Lisabona. Vēja appūstais Ešpiselas zemesrags ar stāvām klintīm okeāna krastā.
Vīna degustācija Jose Maria de Fonseca. Sesimbra – rosīgs zvejnieku ciematiņš ar lielisku smilšu pludmali.
!
JAUNUMS
Pastaiga no Sesimbras pils līdz okeānam (~5 km), gleznainas piekrastes ainavas.
Brauciens ar kuģīti Costa Azul piekrastē. Setubala un skats no Sv. Filipes cietokšņa.
Prāmis uz Trojas pussalu, smilšu kāpas. Vasko de Gamas dzimtā pilsēa Sines.
Mončikes kalnu grēda, dēvēta par Algarves zaļajiem dārziem, 12 km pastaiga, kalnu grēdas augstākā
virsotne Foija (902 m), atpūta Praia da Oura piekrastē. Izbrauciens ar kuģīti Vilamūras apkārtnē, 1600 ha
villu un atpūtas kompleksu josla. Slaveno Portimas sardīņu nogaršošana.
Algarves galvaspilsēta Faru, glītā Tavira un vēsturiskās Vila Real de Santo Antonio un Castro Marim.
Pastaiga no Montegordo pilsētiņas līdz Praia Verde pludmalei.
Atgriešanās Lisabonā. Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni.
Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Lidojums Lisabona – Rīga.
PORTUGĀLE UN ASTŪRIJA
Lidojums Rīga – Lisabona.
Figueira da Fosh kūrorts. Montemo O Velho – viduslaiku cietoksnis. Portu – kolorītā ostas vecpilsēta,
Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Douro (Zelta) upi. Amarante. Vilareala melnās keramikas izstrādājumu
centrs. Douro ieleja – vīnkopības tradīcijas un degustācija Santa Marta Penaguiao.
Mirandela. folkloras šovs. Brauciens pa Duoro upi. Leonas apskate. Oviedo – Astūrijas kultūras un
tirdzniecības galvaspilsēta. Ribadesella – piejūras pilsētiņa ar tapas bāriem.
Par kulta vietu kļuvusī Kavadonga ar rekonkistas aizsācēja Pelaijo statuju.
Santiago de Compostela – nozīmīgs kristiešu svētceļojuma galamērķis jau no 9. gs.
Valensas nocietinājums. Pontevedras vecpilsēta. Viana da Castelu – renesanses un baroka stila
savrupmājas. Castro Sao Lorenco. Portugāles Venēcija Aveiru.
Costa Nova – pludmales mājas ar interesantu svītrojumu.
Mealhada – vieta, kur prot gatavot gardākos piena rukšus. Kuimbra – Portugāles vecākās universitātes
rezidence un kādreizējā galvaspilsēta. Portugāles svētvieta Fatima.
Tomare. Santarema – iecienīta karaļu un mūsdienu Portugāles valdības uzturēšanās vieta. Lisabona ar
viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem.
Lidojums Lisabona – Rīga.
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3★★★★★ – 3★★★

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis

11 dienas
27.08.-06.09.

795

3★★★

3★★★
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS

11 dienas
28.04.-08.05.

1375

Lidojums Rīga – Lisabona. Viesnīca Lisabonā. Lidojums Lisabona – Terceira.
Terceira – Monte Brasil kalns, Viktorijas pludmale, Serra do Cume kalnu ceļš, vulkāniskās alas Algar do Carvao,
dabiskie baseini vulkāniskajās klintīs. Salas galvaspilsēta Angra du Eroišma (UNESCO).
Lidojums Terceira – Horta. Faial – sala ar krāšņiem dārziem. Orta – svarīga osta, burātāju ceļamērķis.
Kalnu ceļš caur Flamengos ieleju, augstākais punkts salā – Caldeira, Copelinhos vulkāniskā ainava un pastaiga.
Brauciens ar kuģīti uz Piku. Pico – sala ar Portugāles augstāko virsotni Piku. Sv. Roque vulkāniskie ieži, Cais
do Pico kalnu ceļš, bijušais vaļu medniecības centrs Lajes, Piku galvaspilsēta Madalena, vietējā siera un
vīna nogaršošana. Brauciens ar kuģīti uz vaļu vietām okeānā.
Lidojums Horta – Ponte Delgada. Sao Miguel – viszaļākā no visām salām.
Ponte Delgada – krustpunkts starp Eiropu un Jauno pasauli. Vista do Rei skatupunkts, romantiskie krāteri
Sete Cidade, ananasu plantācija. Pirmā salas galvaspilsēta Vila Franca, Furnas ezera ieleja ar karstajiem
geizeriem, Terra Nostra krāšņais botāniskais dārzs ar iespēju peldēties dabiski karstajā baseinā, tējas
plantācija, noslēpumainais krāteris Lagoa do Fogo. Lidojums Ponte Delgada – Lisabona.
Lisabona un fado mūzika krodziņā.
Lidojums Lisabona – Rīga. Cenā iekļautas 6 pusdienas.

MADEIRA AR ZIEDU SVĒTKIEM FUNŠALĀ
8 dienas
Katru gadu divas nedēļas pēc Lieldienām Funšalas ielās notiek Ziedu festivāls, kas rotā pilsētas ielas ar 05.05.-12.05. 675
ziedu karietēm un krāsainiem tēliem. Dienu pirms galvenās parādes bērni veido Cerību sienu un ziedu
!
JAUNUMS
paklājus, pilsētā notiek koncerti un ziedu izstādes. Izbaudīsim pavasara svētkus Madeiras salā!
Lidojums Rīga – Londona – Funšala.
Madeiras galvaspilsēta Funšala – Adegas de Sao vīna darītava ar Madeiras vīniem, Mercado dos Lavradores
tirgus, Madeiras slaveno izšuvumu fabrika, botāniskais dārzs.
Monte ar tropiskajiem dārziem un iespēju izbaudīt braucienu ar slavenajām Montes ragaviņām.
Salas austrumu daļa: Pico do Arieiro virsotne, endēmiskie Laurisilvas meži, Santanas pilsētiņa ar
trijstūrveida mājām, Penchas de Aquia gleznainā klints, Camacha klūdziņu rokdarbu centrs, Ribeiro Frio.
Salas rietumu daļa: Encumida – vieta, kur labas redzamības apstākļos var redzēt salas abas puses, Paul
da Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sexal ūdenskritumi, Sanvicente – Vulkānu
izpētes centrs un alas. Ziedu svētki Funšalā: pilsētas ielās notiek ziedu paklāju veidošana, bērnu veidotā
Cerību siena, klasiskās un tautas mūzikas koncerti, kas noslēdzas ar Ziedu parādi.
Lidojums Funšala – Londona – Rīga.
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
8 dienas
27.10.-03.11.
Lidojums Rīga – Funšala.
Madeiras galvaspilsēta Funšala – Adegas de Sao vīna darītava ar Madeiras vīniem, Mercado dos Lavradores
tirgus, Madeiras slaveno izšuvumu fabrika, botāniskais dārzs.
Monte ar tropiskajiem dārziem un iespēju izbaudīt braucienu ar slavenajām Montes ragaviņām.
Salas austrumu daļa: Pico do Arieiro virsotne, endēmiskie Laurisilvas meži, Santanas pilsētiņa ar
trijstūrveida mājām, Penchas de Aquia gleznainā klints, Camacha klūdziņu rokdarbu centrs, Ribeiro Frio.
Salas rietumu daļa: Encumida – vieta, kur labas redzamības apstākļos var redzēt salas abas puses, Paul da
Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sexal ūdenskritumi,
Sanvicente – Vulkānu izpētes centrs un alas.
Lidojums Funšala – Rīga.
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3★★★

3★★★★

3★★★★
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EIROPA // Itālija / Vatikāns / Sanmarīno / Austrija / Alpi

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

VENĒCIJAS KARNEVĀLS bez nakts braucieniem

6 dienas
Gadskārtējais krāšņais Venēcijas karnevāls: maskas un krāsas, mūzika un dejas, seno kostīmu un masku 03.03.-08.03.
gājieni, gondolu parāde Lielajā kanālā, uguņošana un jautrība.
Lidojums Rīga – Milāna. Itālijas ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna ar majestātisko Doma
katedrāli. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona. Divas karnevāla dienas Venēcijas ielu un kanālu
labirintos: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums ar torni un katedrāli, Dodžu pils, Rialto tilts.
Ekskursija ar kuģīti Venēcijas lagūnā uz salām: krāsaino zvejnieku un rokdarbnieču salu Burāno un
populāro Murāno stiklinieku salu. Mājupceļš ar autobusu: brauciens caur Itālijas un Austrijas Alpiem.
Austrijas Štīrijas novada galvaspilsēta Grāca.

DIEVA BUČA SICĪLIJA
Lidojums Rīga – Katānija. Vislielākā Vidusjūras sala – Sicīlija pavasara ziedonī.
Palermo – Sicīlijas galvaspilsēta un greznā normāņu-arābu stila Monreālas katedrāle.
Senā Tempļu ieleja pie Agridžento – visiespaidīgākais grieķu celtniecības komplekss ārpus Grieķijas.
Senā jūrnieku pilsēta Sirakūzas Jonijas jūras krastā ar zivju tirgu un krodziņiem vecpilsētā.
Augstākais aktīvais Eiropas vulkāns Etna (3300 m v.j.l.).
Taormina – romantiska Sicīlijas mazpilsētiņa un kūrorts.
Iespēja baudīt itāļu nacionālo virtuvi, lauku labumus un īpašos Sicīlijas stiprinātos vīnus savdabīgā
sicīliešu gaumē. Lidojums Katānija – Rīga.

NEAPOLE, SORENTO, KAPRI UN ISKIJAS SALAS
Lidojums Rīga – Neapole. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām – Kampānijas reģiona galvaspilsēta
Neapole. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela.
Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento un īpaša Lielās piektdienas vakara procesija.
No vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta (UNESCO).
1279 m augstais, vēl dzīvais Vezuva vulkāns (UNESCO)un panorāma uz Neapoles līci.
Tirēnu jūrai piekļāvusies, klinšainā Amalﬁ piekraste (UNESCO) ar maziem ciematiņiem un daudzveidīgu
ainavu. Paestum – antīkās Grieķijas templis no 6. gs. p.m.ē. Neapoles līča lielākā sala Iskija (Ischia) ar
kūrortiem, termāliem avotiem un pat ārstnieciskām smiltīm.
Iespēja baudīt itāļu nacionālo virtuvi, lauku labumus savdabīgā dienvidu gaumē, sākot no īpašajām
Neapoles kūciņām sfogliatella līdz mocarellas sieram no bifeļu piena.
Lidojums Neapole – Rīga.

325

3★★

4 dienas Sicīlijā
22.04.-26.04 390

3★★★

5 dienas
21.04.-25.04.

3★★★

475

!
JAUNUMS

ČETRAS DIENAS TOSKĀNĀ aktīvai atpūtai un baudai
4 dienas
Toskānas novads Itālijas mākslas un dzīves gardēžiem!
22.04.-25.04. 415
Lidojums Rīga – Piza. Atpūta Cingue Terre piekrastē, romantiskie kalnu ciematiņi, atpūta pie Ligūrijas
!
JAUNUMS
jūras un nacionālā maltīte ar jūras veltēm. Piazza dei Miracoli un Pizā.
Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika, mākslas
galerijas. Sjēna: Piazza del Campo, rātsnams, Doma katedrāle.
Toskānas kalnu pilsētiņas ar šaurajām ieliņām, bodītēm, krodziņiem un panorāmu uz Toskānas ainavu.
Chianti vīnu degustēšana un itāļu lauku gardumu baudīšana pie Toskānas zemniekiem.
Lidojums Piza – Rīga.
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA, VERONA, VĪNE
Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts.
Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burāno. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle,
Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika, mākslas galerijas.
Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā.
Romas vēsturiskās vietas: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka, Navonas laukums,
Panteons, Spāņu kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle.
Romeo un Džuljetas pilsēta Verona. Vīne: Rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence
Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera, Hundertvasera arhitektūra, vīndaru ciematiņš Vīnes mežos.

50

3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– četrvietīgi namiņi ar WC un dušu, virtuvi, gultas ar gultasveļu
n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors

5★★★

3★★★

9,5 dienas
25.06.-04.07.
29.07.-07.08.

320

3★★★

3★★★
3★★

5★★★

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

VENĒCIJA, DOLOMĪTU ALPI, ZALCBURGA bez nakts braucieniem

8 dienas
23.07.-30.07.
13.08.-20.08.

260

Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku un
rokdarbnieču sala Burāno. Divas atpūtas dienas kalnos: Kortīnā d'Ampeco – Itālijas Dolomītu Alpos un
pastaiga Tiroles Alpu Grosgloknera masīvā 2500 m v.j.l.
Mocarta pilsēta Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības iela, Hoenzalcburgas cietoksnis.
Česky Krumlov – pilsēta apbur ar šauro ieliņu labirintiem, majestātisko viduslaiku pili, dakstiņu jumtiem.

9 dienas
12.08.-20.08.

ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS bez nakts braucieniem
Piecas naktis kempingā pie Adrijas jūras. Iespēja brīvi veidot četras atpūtas dienas, izmantojot kempinga
piedāvāto privāto balto smilšu pludmali, āra baseinu, velosipēdu īri, restorānu, picēriju, bērnu spēļu
laukumu. Katru dienu var piedalīties grupai piedāvātās ekskursijās tuvākā un tālākā apkārtnē.
Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts.
Komačo pilsēta – slavena ar nēģiem, romantiskiem zivju restorāniem, modes sesijām un
starptautiskajām putnu dienām. Neatkarīgā Sanmarīno Republika. Emilijas-Romaņas novads: starp
Po upi ziemeļos un Apenīnu nogāzēm dienvidos ar novada centra Boloņas apskati un Parmas siera
darītavas apmeklēšanu un parmigiano e vino locale degustāciju. Štīrijas galvaspilsēta Grāca ar skaisti
iekoptajiem dārziem un parkiem. Vīne: bulvāru loks un Vīnes vēsturiskais centrs.

9 dienas
10.09.-18.09.

415

3★★★
3★★

n

270

3★★★
3★★

5★★★

KLASISKĀ ITĀLIJA
13 dienas
Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija – Venēcija. Neatkarīgā Sanmarīno Republika. Renesanses
19.09.-01.10.
šūpulis Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Piza un Piazza dei
Miracoli. Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā. Toskānas Manhetena Sandžiminjāno. Sjēna –
viens no lielākajiem viduslaiku laukumiem Eiropā Pizza del Campo un savdabīgā Sjēnas katedrāle. Romas
vēsturiskās vietas: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka, Navonas laukums, Panteons, Spāņu
kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle. Vezuva vulkāns. No vulkāniskajiem pelniem atraktā
antīkā Pompeju pilsēta. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela. Dienvidnieciskā šarma apvītā
Sorento. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona.

www.impro.lv

3★★

5★★★

EIROPAS ALPU KRUSTPUNKTĀ aktīvās atpūtas cienītājiem bez nakts braucieniem
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām
atbilstoši vēlmēm un iespējām.
Lidojums Rīga – Milāna. Katru dienu pārgājieni tiks organizēti citā Eiropas Alpu masīvā.
Kalnu mīļotāju paradīze Červiņo dienvidu nogāzes Materhorna virsotnes (4478 m) apkārtnē.
Iespēja pa garāko trošu ceļu pacelties uz Aiguille du Midi (3842 m) – no Francijas Alpu zaļās un ziedošās
Šamoni ielejas uz masīvajām klintīm ar varenajiem šļūdoņiem un ūdenskritumiem, baltajām kalnu
virsotnēm. Courmaier kalnu ciematiņš ar skatu uz Alpu augstāko virsotni Monblānu (4810 m).
Itālijas nozīmīgākais nacionālais parks Gran Paradiso, pārgājiens pa Viktora Emanuela medību taku.
Lielā Senbernāra pāreja (2469 m) jeb senākais ceļš pāri Itālijas un Šveices Alpiem, kuru savulaik šķērsojis
gan Jūlijs Cēzars, gan Kārlis Lielais, gan pats Napoleons. Piecas naktis viesnīcā Itālijas Alpu Romā – Aostā.
Mājupceļš ar autobusu. Atpūta pie Itālijas lielākā ezera – Gardas ezera; pelde un picas Sirmiones pussalā.
Kalnu pārgājienu instruktors – Laimonis Petrusēvičs.

LUSTĪGĀS BRĪVDIENAS APŪLIJĀ aktīvai atpūtai un baudai
Lidojums Rīga – Bari. Itālijas “papēža” tālākais punkts, kur satiekas Adrijas un Jonijas jūras, – Capo Santa
Maria do Leuca. Brauciens ar laivām jūrā uz vairākām grotām. Itālijas Apūlijas novada baltā pasaka –
trulli arhitektūra Alberobello pilsētiņā. Olīvkoku plantāciju ieskautā Itālijas baltākā pilsēta Adrijas jūras
krastā Ostuni. Tūkstoš gadus senā Dienviditālijas pilsēta Otranta kā dabisks tilts starp rietumiem un
austrumiem. Itālijas dienvidu baroka pilsēta – Leče.
Aktīvai atpūtai un baudai: pelde un zivju pikniks tirkīzzilas jūras pludmalē; ekskursijas simtgadīgu
olīvkoku audzēs, olīveļļas ražotnē ar lauku labumu degustāciju un Salento novada vīna darītavā;
Apūlijas pastas gatavošana kopā ar īstu itāļu mammu, un nacionālā maltīte pie itāļu zemniekiem ar
Dienviditālijas dejas “Taranata” mācību stundu. Lidojums Bari – Rīga.

3★★★

5 dienas
02.06.-06.06.

440

3★★★
3★★

5★★★

495

3★★★

!
JAUNUMS
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EIROPA // Itālija / Vatikāns / Sanmarīno / Ungārija / Slovēnija / Malta

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

EIROPAS EZERU SONĀTE Ungārija Slovēnija Itālija bez nakts braucieniem

9 dienas
13.06.-21.06.

395

Turpceļš ar autobusu. Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Gellerta kalns, Vācas iela un
tirgus. Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu.
Vīna degustācija Liču ģimenes vīna laukos pie Velences ezera. Ekskursija gleznainajā Tihaņas pussalā
pie ungāru jūras Balatona ezera un pelde Eiropas siltākajā minerālūdens ezerā Hēvīzā.
Ainaviskā, Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā. Kalnu diena Triglava nacionālajā
parkā pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos, iespēja ar pacēlāju uzbraukt Vogel kalnā, no kurienes paveras
panorāma uz Slovēnijas Jūlija Alpu augstāko virsotni Triglavu. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona.
Sirmiones pussala Itālijas lielākajā ezerā – Gardas ezerā. Itālijas un Šveices Alpu ielokā gozējas vairāki
krāšņi ezeri: vismazākais Ziemeļitālijā – Izeo, Vidusjūras klimata dēļ atpūtai vispiemērotākais Madžores
ezers ar izsmalcinātajām Borromeo salām, kalnu mierā un klusumā iegrimušais Komo ezers un latviešiem
īpašais Lugano ezers. Milāna vakara noskaņās.
Lidojums Milāna – Rīga.

3★★

TOSKĀNA UN ELBAS SALA aktīvai atpūtai un baudai
6 dienas
20.09.-25.09. 485
Toskānas novads Itālijas mākslas un dzīves gardēžiem!
Lidojums Rīga – Milāna. Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas
!
JAUNUMS
laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika, mākslas galerijas. Piazza dei Miracoli un Piza. Diena Tirēnu jūras
Toskānas arhipelāga lielākajā salā – Elbas salā: Napoleona villas, baltās smilšu (oļu) pludmales; patīkams
Vidusjūras klimats un arī virtuve. Sjēna: Piazza del Campo, Rātsnams, Doma katedrāle. Volterra – etrusku
pilsēta, no kuras paveras plaša panorāma uz tipisku Toskānas ainavu. Chianti vīnu un itāļu lauku labumu
baudīšana pie Toskānas zemniekiem. Toskānas bagātība veselīgie minerālūdeņi – Montecatini Terma
senā kūrvieta ar greznām itāļu jūgendstila termām. Lidojums Milāna – Rīga.
ITĀLIJAS PĒRLES
Lidojums Rīga – Milāna. Milānas majestātiskais Doms. Piza un Piazza dei Miracoli.
Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika.
Toskānas vīnu degustācija. Sjēna: Piazza del Campo, Rātsnams, Doma katedrāle.
Romas vēsturiskās vietas: antīkā (Kolizejs, Forums, Trajāna kolonna, Panteons, Eņģeļa pils) un barokālā
(Trevi strūklaka, Navonas laukums, Spāņu kāpnes) Roma. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle un
Vatikāna muzeji. Torņu pilsēta Sandžiminjāno.
Neatkarīgā Sanmarīno Republika ar pasakainu panorāmu no Titāno kalna. Venēcija: Lielais kanāls,
Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Lidojums Milāna– Rīga.

52

3★★★★ – 3★★

1★★★

9

3★★★

8 dienas
07.10.-14.10.

580

3★★★

3★★★

– viesnīca, divvietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
– dzīvokļa tipa apartamenti. Apartamentā – divas divvietīgas guļamistabas
(viena ar divstāvu gultu, otra ar plato gultu), WC, duša, pilnīgi nokomplektēta virtuve
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
– četrvietīgas kajītes ar dušu un WC

Vidusjūras salas

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI bez nakts braucieniem

9 dienas
14.05.-22.05.

435

22.08.-30.08.

450

9 dienas
27.09.-05.10.

655

Turpceļš ar autobusu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts.
Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burāno. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle, Siņorijas
laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā.
Romas vēsturiskās vietas: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka, Navonas laukums,
Panteons, Spāņu kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle. Vezuva vulkāns. No
vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes
Sanmikela. Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento. Lidojums Roma – Rīga.

SICĪLIJA UN KAPRI SALA
Lidojums Rīga – Roma. Prāmis Neapole – Palermo. Vislielākā Vidusjūras sala – Sicīlija, kur satiekas
grieķu, romiešu, bizantiešu, arābu, normaņu kultūras un civilizācijas. Sicīlijas galvaspilsēta Palermo
un Monreālas katedrāle. Senā Tempļu ieleja pie Agridžento. Senā jūrnieku pilsēta Sirakūzas Jonijas
jūras krastā. Vislielākais un aktīvākais Eiropas vulkāns Etna. Romantisks kalnains piejūras kūrorts
Taormina. Gleznainā Sorento pussala ar tarantellas šoviem nakts klubiņos un romantiskā Kapri sala
ar ziemeļniekiem tik mīļo Aksela Muntes Sanmikelu. Atpūtai pelde jūrā un vakara baudai stiprinātie
vīni un nacionālās maltītes sicīliešu gaumē. Romas vēsturiskais un romantiskais centrs nakts ugunīs.
Lidojums Roma – Rīga.

3★★

!
JAUNUMS

MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA
6 dienas
26.05.-31.05.
Lidojums Rīga – Milāna. Prāmis uz Korsiku (Savona – Bastia). Kalnu ieskautā pirmā Korsikas galvaspilsēta
Korte. Uz kaļķakmens klintīm celtā senā Bonifačo pilsēta. Pirmatnējo cilvēku apmetne Filitozā. Pastaiga
kalnos pie skaistākās kalnu pārejas Korsikā – Col de Bavella. Napoleona dzimtā pilsēta Ajačo. Klinšu un
ūdeņu ieskautais Porto kūrorts. Les Calanche – iespaidīgās sarkanā granīta klintis pie Porto līča. Dramatiskais
ceļš gar Spelunkas aizu uz Col de Vergio pāreju. Klintis Scala di Santa Regina. Bastija – Ziemeļkorsikas
prefektūras centrs un salas jūras vārti. Prāmis uz Franciju. (Bastia – Tulona). Lidojums Nica – Rīga.
SARDĪNIJA UN KORSIKA
10 dienas
Lidojums Rīga – Roma. Prāmis uz Sardīniju. Apgleznoto māju pilsēta Orgozolo. Kalnu ceļš no Dorgali līdz 02.09.-11.09.
Baunei Gennargentu nacionālajā parkā. Gola di Goropu aiza. Sardīnijas lielākā pilsēta Kaljāri. Senās
Nuragu kultūras ievērojamākais piemineklis Su Nuraxi pie Barumīni. Kataloniešu dibinātā pilsēta, mazā
Barselona – Algēro. Klinšainais Cappo Caccia zemesrags. Neptūna ala – vienīgā jūras grota Sardīnijā, kurā
iespējams nokļūt kājām. Prāmis uz Korsiku (Santa Teresa di Gallura – Bonifacio). Uz kaļķakmens klintīm
celtā senā Bonifačo pilsēta. Pirmatnējo cilvēku apmetne Filitozā. Pastaiga kalnos pie skaistākās kalnu
pārejas Korsikā – Col de Bavella. Napoleona dzimtā pilsēta Ajačo. Les Calanche – iespaidīgās sarkanā
granīta klintis pie Porto līča. Klinšu un ūdeņu ieskautais Porto kūrorts. Dramatiskais ceļš gar Spelunkas aizu
uz Col de Vergio pāreju. Klintis Scala di Santa Regina. Kalnu ieskautā pirmā Korsikas galvaspilsēta Korte.
Bastija – Ziemeļkorsikas prefektūras centrs un salas jūras vārti.
Prāmis uz Franciju (Bastia – Tulona). Lidojums Nica – Rīga.
MALTA UN GOCO SALAS
8 dienas
30.04.-07.05.
Malta – salu arhipelāgs Vidusjūrā starp Sicīliju Itālijas dienvidos un Ziemeļāfriku.
Maltā jūtama vēstures gadsimtu elpa, teikām un nostāstiem apvītas grotas, jūras līcīši un fantastiski dārzi.
Salas neatņemama sastāvdaļa ir patīkamais Vidusjūras klimats.
Lidojums Rīga – Frankfurte - Malta. Valeta, Maltas galvaspilsēta de facto, Baracca dārzi un Lielās ostas
panorāma, Jāņa katedrāle. Senā citadele Mdina salas vidienē, Grieķu vārti, katakombas.
Dabiskais bastions salas dienvidos – Dingli klintis. Sv. Antona botāniskais dārzs. Hagar Qim sakrālais
komplekss tiek uzskatīts par vienu no senākajiem pasaulē. Amatnieku tirdziņš. Ghar Dalam ala.
Brauciens uz Gozo, Maltas arhipelāga otru lielāko salu, kas izvietota uz trim pakalniem un ir zaļāka un
gleznaināka par Maltu. Azūra logs (Azure Window) pie Dveiras līča, viena no visvairāk fotografētajām vietām
salā. Viktorija un ainaviskie līcīši Gozo piekrastē. Atpūta ★★★★ viesnīcā pie gleznainā Sv. Juliana līča.
Lidojums Malta – Frankfurte – Rīga.
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3★★★

445

3★★★
3★★

3★★★

1★★★
9

655

3★★★

1★★★
9

665

3★★★★

ø
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EIROPA // Grieķija / Kipra

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

BARI, ALBORABELLO UN KORFU SALA  ITĀLIJA, GRIEĶIJA

5 dienas
02.06.-06.06.

445

Lidojums Rīga – Bari. Dienviditālijas Apūlijas provinces jūras vārti – Bari. Pārcelšanās Bari – Kerkira.
Korfu jeb Kerkīra – salas galvaspilsēta: Sv. Spiridona tornis, Esplanāde, Sv. Mihaila un Sv. Georga pils,
venēciešu cietokšņi, ieliņu labirinti, strūklakas. Palaiokastritsa – viens no tūristu iecienītajiem kūrortiem,
atrodas uz mežiem apaugušām, melnām klintīm. Moní Theotókou jeb Dzīvības avota klosteris.
Angelokastro – nekad neieņemtā Bizantijas laika cietokšņa drupas.
Sidari ciemats – smilšu pludmales, neparasti klinšu veidojumi, Mīlestības kanāls. Kalami – no mierīga
zvejnieku ciematiņa pārtapusi par kūrortnieku paradīzi. Kasiopi – ostas pilsētiņa ar krodziņiem un
neskaitāmām suvenīru bodītēm. Sniegbaltā, dārzu ieskautā Ahilleja pils, būvēta un izveidota kā Austrijas
imperatores Sisī miera osta. Benitses – tūrisma citadele. Pārcelšanās Kerkira – Bari. Dienviditālijas papēža
pērle – savdabīgo trulli mājiņu pilsētiņa Alborabello. Lidojums Bari – Rīga.

LIELDIENAS GRIEĶIJĀ  NO AFONA KALNA LĪDZ OLIMPAM
6 dienas
21.04.-26.04. 440
Lidojums Rīga – Saloniki. Saloniki. Uranopoli – kūrortpilsētiņa ar baltu smilšu pludmali un draudzīgu
promenādi. Svētā Atona (Afona) kalns – autonomā republika, kurā kopš senseniem laikiem izvietojušies
!
JAUNUMS
tikai Grieķu ortodoksālās baznīcas klosteri – vieta pieejama vienīgi svētceļotājiem un tiem, kas savu dzīvi
velta Dievam un sevis izziņai. Kastorija – Grieķijas pērle ezera krastā neatstāj vienaldzīgu nevienu no tās
ciemiņiem. Zagorijas ciemi Pindas kalnos. Vikas aiza – 915 m dziļā aiza ir garākā (un varbūt pat skaistākā)
pastaigu vieta Grieķijā, Pindas kalnos (~6 stundu pastaiga). Janina – mūsdienīga un rosīga pilsēta, kuras
vārds saistās ar turku valdnieka Alī Pašā atstāto kultūrvēsturisko mantojumu.
Lieldienu sestdienas vakara Jēzus Kristus augšāmcelšanās ceremonija. Peramas stalaktītu alas.
Meteoras klintis un klosteru kolonija. Olimpa kalns – sengrieķu dievu mājoklis, mītiska vieta, kuru vislabāk
iepazīt, pastaigājoties pa kalnu takām Enipejas aizā (~5 stundas). Lidojums Saloniki – Rīga.
DIEVU ZEME GRIEĶIJA
Lidojums Rīga – Atēnas. Meteoras klintis un klosteru kolonija. Pasaules naba Delfu svētvietā, Apollona
templis, Delfu orākuls un Kastālijas avoti. Antīko olimpisko spēļu dzimtene Olimpija.
Asklēpija svētvieta un antīkais Epidauras teātris. Agamemnona pils ciklopiskie mūri un Atreja dārgumu
glabātava Mikēnās. Modernās Grieķijas pirmā galvaspilsēta Nauplija ar neskaitāmiem suvenīru veikaliņiem
un tavernām, pār kuru paceļas senais venēciešu cietoksnis. Kūrortpilsēta Tolo.
Skats uz Egejas un Jonijas jūrām no Akrokorintas cietokšņa. Unikālais Korintas kanāls.
Viena no vecākajām pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno olimpisko spēļu pirmais
stadions Panatheian. Lidojums Atēnas – Rīga.

8 dienas
24.09.-01.10.

GRIEĶIJA UN ZAĻĀ KORFU SALA
8 dienas
Lidojums Rīga – Atēnas. Pasaules naba Delfu svētvietā, Apollona templis, Delfu orākuls un Kastālijas avoti. 06.08.-13.08.
Meteoras klintis un klosteru kolonija. Peramas alu labirints – 1700 m garā, daudzkrāsainā stalaktītu un
stalagmītu pasaule. Korfu jeb Kerkīra – salas galvaspilsēta: Sv. Spiridona tornis, Esplanāde, Sv. Mihaila un
Sv. Georga pils, venēciešu cietokšņi, ieliņu labirinti, strūklakas.
Palaiokastritsa – viens no tūristu iecienītajiem ainaviskajiem kūrortiem, atrodas uz mežiem apaugušām,
melnām klintīm, ieskauj trīs līčus. 1228. gadā celtais Moní Theotókou jeb Dzīvības avota klosteris.
Angelokastro – nekad neieņemtā Bizantijas laika cietokšņa drupas.
Sidari ciemats – smilšu pludmales, neparasti klinšu veidojumi, Mīlestības kanāls.
Kalami – no mierīga zvejnieku ciematiņa pārtapusi par kūrortnieku paradīzi.
Kasiopi – ostas pilsētiņa ar krodziņiem un neskaitāmām suvenīru bodītēm. Sniegbaltā, dārzu ieskautā
Ahilleja pils, būvēta un izveidota kā Austrijas imperatores Sisī miera osta. Benitses – tūrisma citadele.
Sv. Spiridona svētki Kerkīrā – katru gadu 11. augustā, pieminot turku atvairīšanu no salas, notiek krāšņas
svinības. Epīras Nekromandeona apskate – vārti uz Aīda valstību. Kūrortpilsēta Tolo. Agamemnona pils
ciklopiskie mūri un Atreja dārgumu glabātava Mikēnās. Modernās Grieķijas pirmā galvaspilsēta Nauplija
ar neskaitāmiem suvenīru veikaliņiem un tavernām, pār kuru paceļas senais venēciešu cietoksnis.
Asklēpija svētvieta un antīkais Epidauras teātris. Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno olimpisko
spēļu pirmais stadions Panatheian. Lidojums Atēnas – Rīga.
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KRĒTA UN SANTORĪNI

8 dienas
17.07.-24.07.
18.07.-19.07.
02.10.-09.10.
03.10.-04.10.

Lidojums Rīga – Hērakleja. Divas dienas – atpūta Krētā pie Hēraklejas...
...vai divu dienu ekskursija uz Santorīni
Prāmis Hērakleja – Santorīni. Atpūta un ekskursijas Santorīni salā, kas slavena ar mežonīgām vulkāniskas
izcelsmes ainavām un skaistākajiem saulrietiem Kiklādu arhipelāgā. Prāmis Santorīni – Hērakleja.
Valdnieka Mīnoja vasaras pils Festā. Gortys – vieta, kurā esot radīta Eiropa. Matalas pludmale Lībijas
jūras piekrastē. Gleznainā venēciešu un turku stilā būvētā Retimnonas vecpilsēta. 4–5 stundu pārgājiens pa
Imbros aizu. Knosas pils Hēraklejā. Vīna darītava Pezā. Lasiti augstkalnu līdzenums un vietējo keramikas
darbnīcu apmeklējums. Vidiani klosteri – krētiešu ticības un garīgās vienotības simbols.
Krasi ciemats ar lielāko platānu audzi Krētā. Agios Nikolaos kūrorts pie Volismenu ezera un Mirabellas līča.
Panorāmas ceļš gar Mirabellas līci. Palmu birzis un banānu plantācijas pie Vai.
14. gs. dibinātais ietekmīgākais un turīgākais Krētas klosteris Moni Toplou. Lidojums Hērakleja – Rīga.

KIPRA  AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
Atpūtas piedāvājums ar ★★★★ viesnīcu, ekskursijām un IMPRO grupas vadītāja pakalpojumiem.
Lidojums Rīga – Stambula – Kipras sala.
Kirēnija (Kyrenia) – kalnu ieskauta, simpātiska pilsētiņa ar seniem namiem, masīvu cietoksni un
gleznainu ostu, kur noenkurojušās jahtas, zvejnieku laivas un seni burinieki. Ne velti Kirēnija tiek saukta
par simpātiskāko piekrastes pilsētiņu Vidusjūras baseina austrumdaļā.
Romantiskās augustīniešu klostera drupas – Bellapais abatija.
Svētā Hilariona cietoksnis elpu aizraujošu klinšu virsotnēs augstu virs Kirēnijas pilsētiņas, šo pasaku pili
Volts Disnejs izmantojis kā modeli multiplikācijas ﬁlmai Sniegbaltīte un septiņi rūķīši.
Barnabasa klosteris – ikonu kolekcija un Sv. Barnabasa kapavieta, kurš kopā ar Apustuli Paulu pirmie
sāka sludināt kristietību Kipras salā. Kipras iespaidīgākās antīkās romiešu pilsētas drupas Salamis.
Famagusta – savulaik viena no bagātākajām pasaules pilsētām, kuras krāšņā vēsture skatāma skaistajā
vecpilsētā, varenajos viduslaiku nocietinājumos un iespaidīgajos dievnamos.
Sv. Nikolasa katedrāle – gotikas mākslas darbs, kur vairāk nekā divus gadsimtus pēc Jeruzalemes
krišanas krustnešu pēcteči tika kronēti par Apsolītās zemes valdniekiem.
Nozīmīgā grieķu pareizticīgās baznīcas svētceļojumu vieta, ko bieži mēdz dēvēt par Kipras Lurdu –
Apustuļa Andreja klosteris. Skaistākā salas pludmale, kas rotā neskaitāmas pastkartītes un tūristu
brošūras – Zelta pludmale Karpazas pussalā.
Salas galvaspilsēta Nikosija, kur blakus sadzīvo krustnešu un Osmaņu impērijas laika celtnes.
Atpūta Famagustas kūrortā, Salamis Bay Conti ★★★★ viesnīcā Vidusjūras krastā (smilšu pludmale).
Lidojums Kipras sala – Stambula – Rīga.
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TUVIE AUSTRUMI // Turcija / Gruzija / Irāna

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

DIVU KONTINENTU KARALIENE  STAMBULA

5 dienas
20.04.-24.04.
22.06.-26.06.

440

28.12.-01.01.

~575

Lidojums Rīga – Stambula. Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā Turcijas
pilsēta Stambula: pasaulslavenā Soﬁjas katedrāle, sultāna Ahmeta jeb Zilā mošeja, Topkapi pils
komplekss, Lielais tirgus. Suleimana Lieliskā mošeja.
Pēdējā Osmaņu impērijas sultāna rezidence – Dolmbahčes pils un harēma komplekss.
Brauciens ar kuģīti pa Bosfora jūras šaurumu, kas šķir Eiropu un Āziju.
Stambulas Āzijas puses apskate, panorāmas laukums, Bagdādes iela.
Iespēja apmeklēt Turku nakti – vakara programmu ar turku tradicionālo mūziku, dejām un dziesmām.
Jaunais gads Stambulā ar svētku vakariņām uz Bosfora kruīza kuģa! Lidojums Stambula – Rīga.

STAMBULA UN EGEJAS JŪRAS PIEKRASTE
8 dienas
18.09.-25.09.
Lidojums Rīga – Stambula. Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā Turcijas
pilsēta Stambula: pasaulslavenā Soﬁjas katedrāle, sultāna Ahmeta jeb Zilā mošeja, Topkapi pils
komplekss, Lielais tirgus. Suleimana Lieliskā mošeja. Bosfors – jūras šaurums, kas šķir Eiropu un Āziju.
Turcijas zīda un termālo avotu galvaspilsēta Bursa. Antīkā Asklēpija sanatorija.
Kādreiz slavenā grieķu pilsēta Efesa Egejas jūras krastā, kas glabā grieķu un romiešu kultūras pēdas,
kristīgajā tradīcijā – vieta, kur mūža pēdējos gadus pavadījusi Dievmāte Marija.
Termālo ūdeņu veidotās akmens terases Pamukkalē.
Sirince – piemīlīgs ciematiņš, kuru senāk apdzīvoja grieķi, bet tagad turki tur gatavo augļu un ogu vīnus.
Kušadasi kūrorts Egejas jūras krastā.
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais arheoloģiskais parks Troja, ko nemirstīgu
padarījuši Homēra eposi Iliāda un Odiseja, unikāla liecība 5000 gadu senai kultūrai.
Antīkajā pasaulē slavenā Pergamas šeiha galvaspilsēta; vieta, kur izgudrots pergaments – Pergamona
(Bergama), arheoloģiskais parks ar tempļiem, teātri, pilīm.
Dardaneļi – 1,2 km platais jūras šaurums, ko antīkajā pasaulē sauca par Helespontu un ko lords Bairons,
kā stāsta, savulaik pārvarējis peldus. Lidojums Stambula – Rīga.
PA SULTĀNU PĒDĀM ar iekšējiem pārlidojumiem
9 dienas
02.10.-10.10.
Lidojums Rīga – Stambula. Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā Turcijas
pilsēta Stambula: pasaulslavenā Soﬁjas katedrāle, Suleimana Lieliskā un sultāna Ahmeta mošejas,
Topkapi pils komplekss, Lielais tirgus. Bosfors – jūras šaurums, kas šķir Eiropu un Āziju.
Lidojums Stambula – Kayseri. Savdabīgām dabas ainavām bagātais Kapadoķijas novads Mazāzijas
vidienē, ar lielākiem un mazākiem ezeriem, alām, vulkāniskiem krāteriem, sarkanu smilšakmens iezi
un karsta rajoniem. Goremes nacionālais parks – unikāla alu pasaule un klinšu piramīdas, kurās
saglabājušās kādreizējo baznīcu un klosteru pēdas. Derinkuyu – sena pilsēta alās ar unikālu vēdināšanas
sistēmu, kur 85 m dziļumā atradušies dzīvokļi astoņos stāvos, noliktavas, baznīcas, klosteri.
Ihlaras kanjons ar mazām, burvīgām baznīciņām.
Konservatīvā Konjas pilsēta un Mevlanas mošeja – virpuļojošo dervišu kustības mājvieta.
Divu dienu atpūta Antaljā. Termālo ūdeņu veidotās akmens terases Pamukkalē.
Kādreiz slavenā grieķu pilsēta Efesa Egejas jūras krastā, kas glabā grieķu un romiešu kultūras pēdas, kristīgajā
tradīcijā – vieta, kur mūža pēdējos gadus pavadījusi Dievmāte Marija. Lidojums Izmira – Stambula – Rīga.
KAUKĀZA SKAISTUMA GŪSTĀ  GRUZIJA
Lidojums Rīga – Tbilisi. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: Valsts mākslas muzejs, Narikalas cietoksnis, 6. gs. celtā
Sioni katedrāle, Methi templis, sērūdeņraža avoti, kuros veselību stiprinājuši A. Čehovs, F. Dostojevskis,
A. Puškins un citi. Kahetijas vīnu reģions un Dāvida Garejas klosteru komplekss.
Gruzijas dzejnieka kņaza Aleksandra Čavčavadzes vasaras muiža. Vīna darītavas apmeklējums un vīnu
degustācija. Kahetijas galvaspilsēta Telavi un karaļa Erekles pils. Senās Austrumgruzijas galvaspilsēta
Mtskheta, kurā 337. gadā tika pienemts lēmums par Gruzijas pievēršanos kristietībai.
Šaurs kalnu ceļš caur rododendru audzēm Kaukāza kalnu varenībā. Dariali kanjons, skati uz Kazbegi
kalnu, īsa pastaiga kalnos. Viduslaiku alu pilsēta Uplistsikhe, Boržomi ieleja. Vardzijas seminārs
uz Gruzijas un Turcijas robežas, kurā dzīvojusi arī karaliene Tamāra. Lidojums Tbilisi – Rīga.
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SENĀ PERSIJA  IRĀNA

12 dienas
19.10.-30.10.

1245

Lidojums Rīga – Stambula – Teherāna. Teherāna – Irānas Islāma Republikas galvaspilsēta, 14 miljonu
metropole, tomēr joprojām ar daudz jaukām, interesantām tikai Irānai piemītošām rozīnītēm.
Sadabadas pils – bijusī šeiha vasaras rezidence. 10 000 bodīšu Teherānas tirgū.
Pasaulslaveno persiešu paklāju tirgus un muzejs.
Lidojums uz Jazdu. Viena no pasaulē senākajām pilsētām Jazda: Džameja mošeja ar diviem 48 m
augstiem minaretiem, Klusuma torņi Zaratustras sekotāju kapsētā.
Širaza – Persijas kultūras šūpulis, dzejnieku, izglītības, rožu un vīna pilsēta.
Slavenākā dzejnieka Heﬁza kapenes, irāņiem viņa darbi ir goda vietā uzreiz pēc Korāna.
Vakilas tirgus, Erama dārzs, mošejas un medreses. Dižākās persiešu pilsētas Persepoles drupas.
Klejotāju cilšu apmeklējums. Jasujas nacionālais parks.
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Isfahanas vecpilsēta, viena no skaistākajām visā
Tuvo Austrumu reģionā. Lidojums Teherāna – Stambula – Rīga.
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TUVIE AUSTRUMI // Sīrija / Libāna / Jordānija / Izraēla / Ēģipte

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

CIVILIZĀCIJU KRUSTCELES  LIBĀNA

9 dienas
30.04.-08.05.
28.09.-06.10.

595

Lidojums Rīga – Beirūta.
Romiešu galvenā dieva Jupitera kulta vieta Baalbeka – visgrandiozākais tempļu komplekss, kādu Senās
Romas impērija jebkad uzcēlusi. Jeita Grotto alas – pazemes valstība ar iespaidīgu pazemes kanjonu, upi
un stalaktītu galerijām. Beirūta – Tuvo Austrumu Parīzes spožums un posts.
Skaistās Pigeon Rock klintis. Viena no vecākajām pilsētām pasaulē Byblos. Emīra Bešira El Seheba II sapnis
akmenī – greznā Beitadinas pils ar krāšņām strūklakām, dārziem un paviljoniem.
Sidona – krustnešu vecpilsēta, viduslaiku tirdziņi un krustnešu celtais jūras cietoksnis, kurš uzbūvēts
uz mazas saliņas Vidusjūrā. Bagātā feniķiešu un romiešu senpilsēta Tīra, savulaik viena no varenākajām
pilsētām Vidusjūras baseinā. Gleznainā un kalnainā valsts ziemeļdaļa, kur aug varenie, vairāk nekā 2000
gadus vecie ciedru koki, kas kļuvuši par Libānas simbolu. Pārgājiens pa Qadisha ieleju.
Omejādu dinastijas senpilsētas Anjar drupas. Arābiskā Tripole – Mamluku dinastijas viduslaiku vecpilsēta
ar šauru ielu labirintiem, mošejām, medresēm, arābu pirtīm, Austrumu saldumu veikaliem un vienu no
krāšņākajiem tirgiem Tuvajos Austrumos.
Trīs atpūtas dienas pie Vidusjūras – Jounieh kūrortā.
Lidojums Beirūta – Rīga.

JORDĀNIJA
Lidojums Rīga – Ammāna.
Jordānijas Hašimītu Karalistes galvaspilsēta Ammāna, saukta arī par Balto pilsētu uz astoņpadsmit
pakalniem, un romiešu amﬁteātris – visiespaidīgākais, kas palicis pāri no senās romiešu pilsētas
Filadelﬁjas. Džeraša – Antīkās pasaules pērle ar iespaidīgām romiešu laiku drupām.
Lielākais Jordānijas dārgums Petra – 2. gs. p.m.ē. klejotāji nabatieši apmetās kalnu ieskautajā plato, kurp
varēja nokļūt vienīgi pa šaurām takām. Nākamo trīssimt gadu laikā Petra (grieķu val. – klints) attīstījās
par nozīmīgu tirdzniecības centru, kuru šķērsoja vairāki karavānu ceļi. Vakars tuksnesī zem zvaigžņotām
debesīm un izbrauciens ar džipiem Wadi Rum tuksnesī, kur, šķiet, apstājies laiks un sākas cita pasaule.
Karakas cietoksnis, kas celts 12. gs. un ilgu laiku kalpojis kā lielisks aizsargs pret krustnešiem.
Nāves jūra un viszemākā vieta pasaulē (395 m z.j.l.), pelde pasaulē sāļākajā ūdenī. Madabas mozaīkas.
Bethany – vieta Jordānas upē, kur Jānis kristīja Jēzu Kristu. Nebo kalns.
Lidojums Ammāna – Rīga.

TUVO AUSTRUMU DĀRGUMI  SĪRIJA, LIBĀNA UN JORDĀNIJA
Lidojums Rīga – Beirūta.
Pasaulē vissenāk apdzīvotā pilsēta Damaska ar dažām islāma pasaules vērtīgākajām pērlēm, Austrumu
tirgiem un kolorītu vecpilsētu. Romiešu galvenā dieva Jupitera kulta vieta Baalbeka – visgrandiozākais
tempļu komplekss, kādu Senās Romas impērija jebkad uzcēlusi.
Jeita Grotto alas – pazemes valstība ar pazemes kanjonu, upi un stalaktītu galerijām.
Beirūta – Tuvo Austrumu Parīzes spožums un posts. Leģendārā, varenā Crak de Chevaliers krustnešu pils,
kas slienas kalna galā. Alepo varenā arābu citadele, galvenā mošeja un leģendārais pilsētas tirgus – unikāls
Austrumu iepirkšanās piedzīvojums Sīrijā. Laika aizmirstās Apamea romiešu senpilsētas drupas.
Tuksneša mirāža Palmīra – lieliski saglabājusies senā smilšu krāsas pilsēta tikpat kā saplūst ar tuksnesi,
apkārt palmu birzis, pa pilsētas senajām ieliņām uz kamieļiem jāj beduīni, bet kalna galā virs pilsētas
paceļas sens arābu cietoksnis. Klinšu ciematiņš Maaloula – kristiešu saliņa musulmaņu zemē, kur no 4. gs.
saglabājušies kristiešu klosteri, bet vietējie vēl runā aramiešu jeb Jēzus dzimtajā valodā.
Tikpat kā neskartais Bosras senpilsētas romiešu teātris. Džeraša – antīkās pasaules pērle.
Jordānijas Hašimītu Karalistes galvaspilsēta Ammāna. Madabas baznīca ar grīdas mozaīku no vairāk
nekā diviem miljoniem gabaliņu. Nebo kalns – leģendas vēsta, ka te apglabāts Mozus, kurš uzkāpis
kalnā, lai skatītu Apsolīto zemi. Skaidrā laikā paveras brīnišķīgs skats uz Jeruzalemi.
Petra – vislielākais Jordānijas dārgums kalnu ieskautā plato.
Izbrauciens ar džipiem Wadi Rum tuksnesī.
Nāves jūra un viszemākā vieta pasaulē (395 m z.j.l.), pelde pasaulē sāļākajā ūdenī.
Lidojums Ammāna – Rīga.
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– divvietīgas kajītes ar WC un dušu uz kruīzu kuģa
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
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APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA

8 dienas
07.04.-14.04.
28.10.-04.11.

795

Lidojums Rīga – Telaviva.
Cezareja un jūdu Romas pārvaldnieka rezidence, romiešu teātris un Hēroda pils.
Karmela kalns, kam vislielāko slavu atnesis pravietis Elija. Haifas apskate. Drūzu ciemati. Tibērija.
Izbrauciens Galilejas jūrā, kur Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams.
Tabha, vieta, kur Jēzus paēdināja piecus tūkstošus izsalkušo ar piecām zivīm un diviem maizes klaipiem.
Jaunavas Marijas dzimšanas vieta Nācarete. Pasludināšanas baznīca. Jardenīts – vieta Jordānas upē,
kur Jānis kristīja tautu. Jeruzaleme. Olīvu kalns ar aizraujošu skatu uz vecpilsētu – kalns, no kura Jēzus
uzkāpa debesīs. Getzemanes dārzs. Atkritumu vārti. Jūdu svētākā vieta – Raudu mūris.
Sāpju jeb Krusta ceļš. Svētā Kapa baznīca – pēc senākajām liecībām zem tās ir Jēzus kaps.
Izraēlas parlaments. Izraēlas muzejs, kur glabājas 2000 gadu veci Nāves jūras pergamenta tīstokļi.
Pacēlājs uz Masadas cietoksni. Pelde Nāves jūrā – pasaules vissāļākajā ūdenī.
Telaviva – Izraēlas ﬁnanšu centrs Vidusjūras krastā. Vecākā osta pasaulē – Jaﬀa.
Lidojums Telaviva – Rīga.

NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
Lidojums Rīga – Hurgāda. Arābu pasaules sirds Kaira: īsti austrumnieciskais Khan el-Khalili tirgus,
Ēģiptiešu muzejs, Citadele, Gīzas ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina piramīdas, Lielā
sﬁnksa. Saulainā dienvidu pierobežas pilsēta Asuāna ar afrikāņiem raksturīgo īpatnējo gaisotni. Asuānas
dambis. Fīlas (Philae) templis. Caur dzintarkrāsas tuksnesi un granīta balstiem, gar smaragdzaļām, palmu
un tropu augu klātām salām plūstošā Nīla. Kruīzs pa Nīlu. Edfu un Komombo tempļi.
Luksora – unikāls brīvdabas muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Dievam Amonam Ra veltītie
Karnakas un Luksoras tempļi. Karaļu ieleja: Tutanhamona un citu faraonu kapavietas.
Hatepsutas templis. Memnona kolosi.
Jaunais gads Ēģiptē uz kruīza kuģa!
Lidojums Hurgāda – Rīga.
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ĀFRIKA // Omāna / AAE / Saūdu Arābija / Maroka / Lībija / Tunisija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

OMĀNA, ARĀBU EMIRĀTI, DUBAIJA UN MUSANDAMAS PUSSALA

12 dienas
02.11.-13.11.

1695

Omānas Sultanāts tiek dēvēts par vienu no tradicionālākajām un skaistākajām arābu zemēm –
gleznaini kalni un baltu smilšu klātas pludmales, sausi tuksneši un smaragdzaļas oāzes, beduīnu
apmetnes un leģendārie arābu tirgi. Omāna jāapskata, kamēr globalizācija nav izpostījusi tās šarmu!
Lidojums Rīga – Stambula – Maskata. Omānas galvaspilsēta Maskata un Arābijas pussalas labākais tirgus
Mutrah Souq. Omānas paradīze Wadi Shab – upes izgrauzts kanjons ar augstām klintīm, starp kurām
paslēpušās palmu oāzes un smaragdzaļi baseini. Karsta veidojums Bimmah Sinkhole jeb Zilais caurums.
Piekrastes pilsētiņa Sur. Wadi Tiwi un Wadi Bani Khalif kanjoni. Wahiba Sands tuksneša varenās kāpas.
Nakšņošana berberu apmetnē tuksnesī. Iespēja doties izjādē ar kamieļiem. Bahlas forts (UNESCO).
Nizva – Omānas dārglietu un amatniecības centrs. Džabrinas pils. Omānas augstākā virsotne Jebel Shams
(3075 m v.j.l.). Grandiozais Wadi Ghul – Omānas Lielais kanjons. Lidojums Maskata – Khasab.
Izbrauciens ar džipiem uz Jebel Harim kalnu, no kura paveras skaisti skati uz Musandamas pussalas
piekrasti un kalniem. Kruīzs ar arābu tradicionālo laivu dhow gar Musandamas piekrasti un līčiem,
vērojot delfīnus un, iespējams, skaistākās ainavas Omānā.
Sharjah – viens no interesantākajiem emirātiem, AAE kultūras galvaspilsēta.
Kosmopolītiskā, pārsteigumiem pilnā un mūžam mainīgā Dubaija, kur mūsdienu arhitektūras brīnumi
sadzīvo ar senajiem Vēja torņu namiem. Atpūta Persijas līča krastā vai iepirkšanās ekspedīcija Dubaijas
leģendārajos duty free lielveikalos.
Lidojums Dubaija – Stambula – Rīga.
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ISLĀMA ŠŪPULIS  SAŪDA ARĀBIJA
13 dienas
06.11.-18.11. 1895 3★★★★
Lidojums Rīga – Rijāda.
Saūda Arābijas galvaspilsēta Rijāda, kurā dominē modernie Kingdom Tower un Faisaliya Tower
! 3★★★
JAUNUMS 3★
debesskrāpji. Dir’aiyah – senā kleķa arhitektūras pilsētiņa ir Saūda klana pirmā galvaspilsēta. Rijādas
S
IEPAZĪŠANĀ
kamieļu tirgus – viens no lielākajiem Tuvo Austrumu reģionā. Red Sands tuksneša kāpas. Jubbah klinšu
HB
CENA!
gravējumi Nafudas tuksnesī. Sakakas forts. Qasr Marid – kleķa arhitektūras ciemata drupas un viena no
ø
pasaulē vecākajām mošejām, kas vēl darbojas, – 7. gs. celtā Omāra mošeja. Karalistes lepnums – par
2
Arābijas Petru sauktā Madain Salah: iespaidīgas, klintīs cirstas kapenes un Nabatiešu senpilsēta, kura
impērijā pēc nozīmes bija otrā pēc Petras Jordānijā. Apbrīnojamās klinšu tuksneša ainavas pie Al Ula, kur
var novērot interesantus klinšu veidojumus un ļoti iespaidīgo Elephant Rock. Kalnu kūrorts Abha.
Asir nacionālais parks, kura ikona ir Saūda Arābijas augstākais kalns, 2910 m augstais Saūda kalns
(Jebel Sawdah). Karājošais ciematiņš Habalah dramatiski paceļas pār kanjonu vertikālas klints galotnē.
Skaistā, palmu un citrusu ielenktā Najran oāze, kurai raksturīgs savdabīgs arhitektūras stils. Brauciens
ar džipu uz slavenāko klinšu gravējumu vietu Bir Hima vienā no lielākajiem smilšu tuksnešiem pasaulē
Empty Quarter. Jeddah – krāšņa un sena arābu vecpilsēta ar labāko tirgu Saūda Arābijā, neparastām
koraļļu mājām, senām mošejām, 35 km garu promenādi un Sarkanās jūras pludmalēm.
Lidojums Jeddah – Rīga.
LĪBIJA, TUNISIJA UN DŽERBAS SALA
Lidojums Rīga – Monastira.
El Jem – pasaulē vislabāk saglabājies romiešu amﬁteātris.
Matmata – vecākā alu pilsēta Tunisijā. Vairāk nekā pirms 1000 gadiem berberi, lai izvairītos no karstuma
un naidniekiem, atrada patvērumu mākslīgi veidotās alās-mājās.
Gabes – pilsētiņa Gabes līča krastā, oāze ar dateļpalmu birzi.
Duza – pilsēta uz Sahāras tuksneša robežas. 6. gs. p.m.ē. romiešu dibinātā, UNESCO Pasaules kultūras
mantojuma sarakstā iekļautā pilsēta Sabrata.
Romas imperatora Septīmija Severa dzimtā pilsēta Leptis Magna.
Lībijas galvaspilsēta Tripole un Lībijas nacionālais muzejs. Tunisijas pērle – Džerbas sala.
Ar keramikas izstrādājumiem pazīstamais ciematiņš Guellata. Tunisijas Meka – islāma galvaspilsēta Kairuana.
Monastira – Tunisijas bijušā prezidenta Burguibas dzimtā pilsēta, kur pārticība mijas ar dzīvespriecīgu
nabadzību. Atpūta Vidusjūras dienvidu piekrastē.
Lidojums Monastira – Rīga.
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– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
– tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
2 – cenā iekļauta vīza
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HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

MAROKA  RIETOŠĀS SAULES ZEME

11 dienas
20.03.-30.03.
23.10.-02.11.

895

Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka. Marokas galvaspilsēta Rabāta, valdības un karaļa mājvieta.
Meknēsa – Marokas Versaļa. Romiešu senpilsētas drupas – Volubilis.
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Fēsas vecpilsēta.
Vidējie Atlasa kalni un ceļinieku atpūtas vieta Mideltā. Brauciens ar džipiem līdz Merzougai – pēdējai
apmetnei Sahāras tuksneša malā. Nakšņošana tūristiem piemērotās tuksnešu iedzīvotāju berberu teltīs
un nacionālās vakariņas. Pārgājiens kamieļu karavānā pa varenajām Sahāras tuksneša smilšu kāpām, no
kurām augstākā Erg Chebbi sasniedz 160 m augstumu. Saullēkta vērošana maģiskajā Sahāras tuksneša
ainavā. Atlasa kalnu pāreja Tizi-n-Tichka ar iespaidīgu skatu no kalnu pārejas uz Sahāras tuksnesi.
Kādreizējais franču armijas garnizons Ouarzazate ar berberu valdnieka Al-Glaoui nocietinājumu Taourirt.
Iespaidīgais ap 300 m dziļais Todras kanjons. Tūkstoš palmu, sniegbalto kalnu un sarkanbrūno piļu un mošeju
pilsēta karaliskā Marrākeša ar Djema el Fna laukumu, tirgotājiem, čūsku dīdītājiem, akrobātiem, burvjiem.
Lielākā un modernākā Marokas pilsēta Kasablanka un Hasana II mošeja – viena no lielākajām pasaulē.
Lidojums Kasablanka – Stambula – Rīga.
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ĀFRIKA // Uganda / Ruanda / Kenija / Etiopija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

NEIEMĪTĀS ĀFRIKAS TAKAS – UGANDA UN RUANDA ceļojums ar džipiem
...ar iespēju vērot kalnu gorillas Vulkānu NP Ruandā!
Pieteikties ceļojumam un gorillu meklēšanai stingri rekomendējam līdz 2011. gada 1. jūlijam.
Lidojums Rīga – Kampala.
Murchison Falls nacionālais parks – planētas spēcīgākais ūdenskritums Murchison Falls,
izbrauciens ar laivu pa Nīlu, vērojot nīlzirgus un krokodilus, safari brauciens, meklējot Āfrikas dzīvniekus.
Baltās Nīlas izteka Viktorijas ezerā pie Jinja. Karstie avoti, geizeri un kolorītā pigmeju cilts Semliki
nacionālajā parkā vareno Rwenzori jeb Mēness kalnu pakājē.
Degunradžu fotomedības Ziwu rezervātā.
Karalienes Elizabetes nacionālais parks – dosimies meklēt Āfrikas lielo piecnieku un parka vizītkarti –
kokos mītošās lauvas. Pastaiga Kyambura aizā. Izbrauciens ar laivu pa Kazinga kanālu, vērojot nīlzirgu
un pelikānu kolonijas. Skaistais un ļoti neparastais Bunyonyi ezers.
Šimpanzu meklēšana Kibale Forest džungļos. Ruandas galvaspilsēta Kigali un šokējošais Genocīda
memoriālais centrs, kur ikviens var iepazīties ar Ruandas vēstures tumšāko lappusi.
Viena no Melnā kontinenta ainaviskākajām vietām Vulkānu nacionālais parks – iespaidīgā vulkānu
grēda ir vislabākā vieta uz planētas, kur vērot kalnu gorillas savvaļā.
Iespēja dodies meklēt kalnu gorillas Ruandas džungļos (papildus – 500 USD par atļauju).
Kāpiens Visoke vulkānā (3711 m) ar interesanto un aizvēsturisko parka veģetāciju un gleznaino krātera
ezeru vulkāna virsotnē.
Atpūta pie gleznainā Kivu ezera Ruandā, kur ceļotājus iepriecina skaistas pludmales un dzidrs ūdens.
Lidojums Kibale – Kampala – Rīga.
Maksimālais ceļotāju skaits grupā – 12.

15 dienas
04.12.-18.12.

2895 0

JAMBO KENIJĀ!

11 dienas
25.02.-07.03.

Piedzīvojumi no savannas līdz Indijas okeānam...
Lidojums Rīga – Stambula – Nairobi.
Kenijas galvaspilsēta Nairobi un Bomas deju izrāde. Kenijas vizītkarte Amboseli nacionālais parks –
ziloņu, lauvu, leopardu un žirafu vērošana uz Āfrikas augstākā kalna Kilimadžāro fona.
Lake Nakuru nacionālais parks – tūkstošiem rozā ﬂamingu mājvieta.
Lielā Rifta ieleja – viena no visiemīļotākajām putnu mājvietām, populārākais Kenijas degunradžu
rezervāts. Tompsona ūdenskritums.
Lielākais nacionālais parks Kenijā, Tsavo – lieliskas iespējas vērot Āfrikas lielo piecnieku salīdzinoši
intīmākos apstākļos nekā citur Kenijā.
Mzima Springs – vieta, ko iecienījuši nīlzirgi un krokodili.
Atpūta vienā no populārākajiem Āfrikas kūrortiem Mombasā.
Brīva diena Stambulā.
Lidojums Mombasa – Nairobi – Stambula – Rīga.
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Grupai līdzi brauc personīgais pavārs
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ETIOPIJAS DIENVIDI  OMO IELEJAS KOLORĪTS ceļojums ar džipiem

11 dienas
13.03.-23.03.
30.10.-09.11.

1325

Ceļojums ar 4x4 džipiem pa nacionālajiem parkiem un pie savdabīgajām Melnās Āfrikas ciltīm!
Lidojums Rīga – Stambula – Adisabeba.
Atpūta pie Langano ezera.
Dorze cilts audēju tradīcijas un tirgus Čenčā. Konso cilts karaļa mītne un albore cilts ciems.
Tradicionālais tirgus Turmi un hameru (sievu sitēju cilts) ciemi.
Pārcelšanās ar tradicionālo vienkoci pār Omo upi uz gelebu ciemu Omoratē.
Brauciens pa bezceļiem, džungļu un savannas mainīgās ainavas, krāšņi izkrāsotie karo cilts ļaudis
Murulles ciemā. Mago nacionālais parks.
Mursi cilts (sievietes, kas nēsā māla šķīvjus apakšlūpā, ausu ļipiņās) apmetne.
Jinka pilsētiņa un Etnogrāﬁskais muzejs.
Tsemai, ari un banna cilšu ciemi atceļā uz Etiopijas dienvidu galvaspilsētu Arbaminču.
Izbrauciens ar laivu Čamo ezerā, vērojot nīlzirgus, krokodilus un pelikānus.
Zebru un antilopju fotoķeršana Nech Sar nacionālajā parkā.
Lidojums Adisabeba – Stambula – Rīga.
Maksimālais ceļotāju skaits grupā – 18.

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
2 – cenā iekļauta vīza
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ĀFRIKA // DĀR / Svazilenda / Madagaskara / Maurīcija / Reinjona / Namībija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA

13 dienas
19.10.-31.10.

1995

Lidojums Rīga – Stambula – Keiptauna. Keiptauna – Dienvidāfrikas parlamentārā galvaspilsēta.
Labās cerības rags – mītiem un nostāstiem apvīta vieta. Pingvīnu kolonija pie Boulderas pludmales.
Stellenboša – viena no vecākajām pilsētām slaveno Dienvidāfrikas vīnu rajonā, vīnu degustācija.
Lidojums Keiptauna – Durbana. Durbana – te saplūst afrikāniskais, eiropeiskais un indiskais, okeāna
bangu šalkoņa un metropolītisks rosīgums.
Āfrikas lielā piecnieka un citu zvēru vērošana Hluhluwe nacionālajā parkā.
Dumazulu, zulu cilts apmeklējums. Mlilwane Wildlife Sanctuary – Svazilendas vecākais dabas parks.
Svazi cilts ciemats un dejas. Safari ar džipiem Krīgera nacionālajā parkā. Te vara un noteikšana pieder
dzīvniekiem! Ainaviskais Panorāmas ceļš.
Blyde upes kanjons – viens no Āfrikas dienvidu daļas iespaidīgākajiem skatiem!
Sansitija – miljonāru izklaides vieta, uzcelta 1978. gadā gandrīz tukšā vietā vulkāna krāterī.
Lidojums Johannesburga – Stambula – Rīga.

MADAGASKARA
Lidojums Rīga – Parīze – Antananarivu. Madagaskaras galvaspilsēta Antananarivu. Andasibe-Mantadia
nacionālais parks, vienīgā vieta pasaulē, kur sastopama lielākā lemuru suga Indris.
Madagaskaras amatnieku centrs Ambositra. Koloniālā pilsēta Antsirabe. Ranomafana nacionālais
parks, ko par populārāko Madagaskarā padara daudzas lemuru sugas, tostarp ļoti retais zelta bambusa
lemurs, džungļiem klāti kalni, iespaidīgas ielejas un ūdenskritumi, termālie avoti. Nakts pastaiga
džungļos, vērojot nakts dzīvniekus. Fianarantsoa pilsētiņa ar Eiropas šarmu un vīna darītavām.
Tējas plantācija Sahambawy. Anja rezervāts, kur patvērumu starp grandiozām granīta klintīm raduši
gredzena astes lemuri. Gleznainais ceļš uz dienvidiem garām rīsu terasēm, palmu savannām
un Andringritas nacionālā parka kalniem un klintīm.
Isalo nacionālais parks – skaisti ūdenskritumi, dabiski peldbaseini, smilšakmens kanjoni
un savdabīgas formas klinšu masīvi, kas atgādina ainavas no citas planētas.
Mahafaly cilts kapenes. Baobabu mežs ar 1400 gadus seniem baobabiem Reniala rezervātā.
Mangili pludmale. Atpūta un snorkelēšana Ifaty kūrortā Indijas okeāna krastā.
Lidojums Tulear – Antananarivu un Antananarivu – Parīze – Rīga.
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14 dienas
15.09.-28.09.
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– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
– komfortablas nacionālo parku viesnīcas/apmetnes (lodžas) ar WC un dušu
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
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LIELĀ ĀFRIKAS SALU TŪRE  MADAGASKARA, REINJONA UN MAURĪCIJA
18 dienas
15.09.-02.10.
Lidojums Rīga – Parīze – Antananarivu.
Ranomafana nacionālais parks, ko par populārāko Madagaskarā padara daudzas lemuru sugas, tostarp
ļoti retais zelta bambusa lemurs, džungļiem klāti kalni, iespaidīgas ielejas un ūdenskritumi, termālie avoti.
Nakts pastaiga džungļos, vērojot nakts dzīvniekus.
Fianarantsoa pilsētiņa ar Eiropas šarmu un vīna darītavām. Tējas plantācija Sahambawy.
Anja rezervāts, kur patvērumu starp grandiozām granīta klintīm raduši gredzena astes lemuri.
Gleznainais ceļš uz dienvidiem garām rīsu terasēm, palmu savannām un Andringritas nacionālā parka
kalniem un klintīm. Isalo nacionālais parks – skaisti ūdenskritumi, dabiski peldbaseini, smilšakmens
kanjoni un savdabīgas formas klinšu masīvi, kas atgādina ainavas no citas planētas.
Mahafaly cilts kapenes. Baobabu mežs ar 1400 gadus seniem baobabiem Reniala rezervātā.
Mangili pludmale. Lidojums Tulear – Antananarivu.
Andasibe-Mantadia nacionālais parks, vienīgā vieta pasaulē, kur sastopama lielākā lemuru suga Indris.
Lidojums Antananarivu – Reinjona. Reinjonas salas ikona – Trou de Fer kanjons ar ūdenskritumiem,
tik skaistiem, ka aizraujas elpa. Pasakaini zaļo kalnu un klinšu skati Cirque de Salazi, Cirque de Mafate un
Cirque de Cilaos kalnu amﬁteātros. Piton de la Fournaise – viens no aktīvākajiem vulkāniem pasaulē.
Plaine de Sables vulkāniskais plato ar Mēness ainavām. Grand Brule – vieta, kur lavas lauki tiekas ar Indijas
okeānu. Riviere des Remparts kanjons. Gleznainais Cascade Langevin ūdenskritums.
Bebour aizvēsturiskais tropu mežs ar ainavām gluži kā no Juras laikmeta.
Lidojums Reinjona – Maurīcija. Black River Gorge nacionālais parks. Neparastais dabas brīnums – Chamarel
krāsainās zemes. Vairāk nekā 100 m augstais Chamarel ūdenskritums. Amazones ūdenslilijas un lotosi
tropiskajā Pamplemousses dārzā. Atpūta Indijas okeāna krastā. Lidojums Maurīcija – Parīze – Rīga.
3★★★★– 3★★
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NAMĪBIJA planētas iespaidīgākais tuksnesis un otrs lielākais kanjons, Etošas NP

15 dienas
13.11.-27.11.

2495 0

Lidojums Rīga – Vindhuka.
Fantastiskās, vēja veidotās Sossusvlei kāpas Namība tuksnesī ir augstākās pasaulē (385 m).
Mirušie Kameltorna koki uz sarkano smilšu fona Dead Vlei ieplakā – Namībijas vizītkarte un viens no
planētas spocīgākajiem skatiem. Cape Fur 200 000 roņu kolonija pie Cape Cross.
Damaralanda – neparastas kalnu un klinšu ainavas, pārakmeņojušies koki un tuksneša apstākļiem
pielāgojušies tuksneša ziloņi veido Damaralandu par unikālu apvidu. Tūkstošiem gadu senie bušmeņu
klinšu zīmējumi un gravējumi pie Twyfelfontein. Āfrikas lielā piecnieka vērošana un fotomedības vienā no
Melnā kontinenta labākajiem rezervātiem – Etoša Nacionālajā parkā.
Kolmanskop – savulaik nozīmīgs dimantu ieguves centrs, bet tagad smilšu kāpu varā pārņemta spoku
pilsēta. 160 km garš un 550 m dziļš Fish River kanjons, otrais lielākais pasaulē!
Āfrikas pingvīnu, savvaļas zirgu un ﬂamingu kolonijas pie Ludericas. Kalahari tuksnesis, kur jau daudzus
gadsimtus izdzīvot mēģina augumā mazā bušmeņu cilts. Sesriem kanjons.
Neviesmīlīgais Atlantijas okeāna Skeletu krasts – tā iesaukts daudzo kuģu avāriju dēļ.
Neparastais, Mēness ainavām līdzīgais kalnu apvidus Moonlandscape.
Svakopmunda – vācu koloniālās arhitektūras kūrortpilsētiņa Atlantijas okeāna krastā.
Izbrauciens ar kuģīti, vērojot delfīnu rotaļas okeānā. Pastaiga pa ainavisko Waterberg plato.
Namībijas galvaspilsēta Vindhuka, kas ir tikai gadsimtu veca, taču lieliski atspoguļo valsts multikulturālo vidi.
Lidojums Vindhuka – Rīga.
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ĀZIJA // Uzbekistāna / Indija / Šrilanka

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

SENAIS ZĪDA CEĻŠ UZBEKISTĀNA

7 dienas
26.09.–02.10.

695

Lidojums Rīga – Taškenta.
Uzbekistānas Republikas galvaspilsēta Taškenta. Piemiņas vieta 1968. gada zemestrīces upuriem,
valdības un parlamenta ēkas, tirdziņš ar Vidusāzijas našķiem. Lidojums Taškenta – Buhāra.
Buhāras apskate – iespēja pabūt Tūkstoš un vienas nakts pasaku cienīgās vietās, 7. gs. celtas medreses un
12. gs. mošejas. Aleksandra Lielā pils drupas, izjāde ar kamieļiem tuksnesī, vakariņas pie ugunskura
zem zvaigžņotām debesīm, klausoties kazahu dziesminiekā.
Brauciens caur Kizilkuma tuksnesi. Lielā Zīda ceļa slavenākā pilsēta Samarkanda, Centrālāzijas zinātnes
un kultūras galvaspilsēta, ko dēvē arī par Pasaules spoguli, Dvēseļu dārzu, Austrumu pērli un Visuma
centru. Pilsētas galvenais laukums ar trīs medresēm, Gur Emir mauzolejs, Bibi Khan mauzolejs,
Ulugbeka observatorija.
Lidojums Taškenta – Rīga.

INDIJAS KONTRASTI
Lidojums Rīga – Stambula – Deli.
Indijas galvaspilsēta Deli. Sarkanais cietoksnis, pieņemšanas telpas un karaliskās vannas.
Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka.
Munayun kapenes. Qutab Minar – lielisks musulmaņu arhitektūras paraugs.
Savvaļas ziloņu, krokodilu un, ja paveicas, arī tīģeru fotomedības Korbeta nacionālajā parkā. Izbraucieni
ar džipiem pa savannu un džungļiem.
Pasaules jogas galvaspilsēta Himalaju priekškalnēs Rišikeša.
Aarti reliģiskā ceremonija Gangas krastos.
Himalaju kalni, kur, atrodoties tikai 1500-2000 m augstumā, liekas, ka esi zemes padebešos.
Svētā pilsēta Haridvāra, kur savu pēdas nospiedumu atstājis dievs Višnu.
Amberas cietoksnis un Vēju pils Džaipurā.
Tadžmahala mauzolejs, ko dēvē par skaistāko mīlestības pieminekli pasaulē.
Agras cietoksnis. Imperatora Akbara galvaspilsēta Fathepur Sikri.
Indijas reliģiskā galvaspilsēta Varanasi svētās Gangas upes krastos.
Lidojums Deli – Stambula – Rīga.

3★★★
3★★
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ø
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13 dienas
27.02.-11.03.
26.10.-07.11.

995 3★★★
1075 HB

ø
2

LIELAIS DIENVIDINDIJAS CEĻOJUMS
15 dienas
28.01.–11.02. 1150 3★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Bombeja.
Maharashtras štata galvaspilsēta Bombeja – kontrastu pilsēta, kurā var redzēt gan pasaulē lielāko graustu 02.12.–16.12. 1195 9
rajonu ar apmēram 10 miljoniem iedzīvotāju, gan lepnākās Indijas viesnīcas un villas okeāna krastā.
! HB
JAUNUMS ø
Lidojums Bombeja – Čenaja.
Čenaja – britu koloniālo laiku Madrasa. Kančepurama – viena no septiņām svētākajām hinduisma
2
pilsētām Indijā. Mahabalipurama – neparastāko un senāko tempļu pilsēta Dienvidindijā, izvietojusies
okeāna krastā. Franču gaisotnes un kultūras pārņemtā Pondičerija.
Nataradžas templis ar zelta jumtu Čidambaramā. Tandžores karaliskā pils un iespaidīgais
Brihadishvara templis – augstākais Čolas dinastijas (9.–13. gs) sasniegums arhitektūrā!
Trinči klinšu forts. 60 ha(!) lielais Ranganatha templis. Ekstravagantā Napier pils Trivandrumā.
Viena no senākajām Dienvidāzijas pilsētām Madurai, dēvēta par Austrumu Atēnām, – Nayak Tirumalai
pils, Madurai tirgus un slavenais Meenakshi templis. Aarti reliģiskā ceremonija.
Izbrauciens ar laivu pa Perijaras ezeru. Perijaras nacionālais parks – vieta, kur var novērot ziloņu
uzvedību dabiskā vidē, Malabaras milzu vāveri, Indijas staltbriedi, pasaulē lielāko savvaļas vērsi gauru un
vairāk nekā 260 dažādu putnu veidu. Arābu jūras karaliene Kočina: eksotiski garšvielu tirdziņi, ķīniešu
zvejnieku tīkli, sinagogas, portugāļu celts cietoksnis, Indijas pirmā eiropiešu baznīca, holandiešu koloniālā
laika celtnes. Garšvielu plantācija.
Brauciens ar kuģīti caur Keralas lagūnas salu arhipelāgu, sauktu par Austrumu Venēciju,
vērojot vietējo sadzīvi. Izbrauciens pa kanālu, upju, ezeru, dīķu labirintiem.
Atpūta Indijas okeāna krastā Kovalam kūrortā.
Lidojums Trivandrum – Bombeja – Stambula – Rīga.
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3★★★★– 3★★
9

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
– tūristu klases naktsmītne uz laivas Deluxe House Boat
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
2 – cenā iekļauta vīza
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ŠRILANKA  ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ

15 dienas
23.02.-09.03.
Lidojums Rīga – Kolombo.
Debesskrāpji un koloniālā stila savrupmājas, supermārketi un ielu tirdziņi, krāšņi Rietumu modes apģērbi 16.03.-30.03.
26.10.-09.11.
un tradicionālie sarongi, ātrie sporta auto un motorikšas Šrilankas galvaspilsētā Kolombo, kur daudz
09.11.-23.11.
saglabājies no angļu, holandiešu un portugāļu valdīšanas laikiem.
St. Clair un Devon Falls ūdenskritumi. Ziloņu audzētava Pinnavela.
Gleznainais Sigīrijas kalns un 5. gs. pilsdrupas. Skaistākā statuja Šrilankā Aukana Buddha.
Svētā pilsēta un pirmā Singālijas galvaspilsēta Anuradhapura. Budisma šūpulis Mihintale.
Polonnaruva – otra senākā Singālijas karaļvalsts galvaspilsēta.
Cilindriskais Vatadage templis ar četrām ieejām, kuru priekšā atrodas pusapaļas plāksnes ar
ornamentiem – t.s. Mēness akmeņi.
Dambulla – budistu klosteris (1. gs. p.m.ē.) mežiem apauguša kalna galā, kur sastopams liels daudzums
pērtiķu, slavens ar neskaitāmiem Budas attēliem.
Garšvielu dārzs Matalē, Ceilonas lielākā garšvielu augu kolekcija.
Karaliskā pilsēta Kandi un Zoba Budas templis. Folkloras šovs. Ramboda ūdenskritums.
Šrilankas kalnainā daļa, ko dēvē par Jauno Angliju. Tējas plantācijas un fabrika, kur tēja tiek apstrādāta un
sagatavota ar rokām. Pastaiga pa skaisto, kluso un dīvaino Horton Plains plato līdz vienam no salas dabas
brīnumiem – Pasaules malas kraujai.
Dzīvnieku vērošanas safari Jales nacionālajā parkā.
Koloniālā laika pērle Galle. Atpūta Beruvalas kūrortā.
Lidojums Kolombo – Rīga.
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ĀZIJA // Indija / Butāna / Nepāla / Tibeta / Ķīna

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS  MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA

15 dienas
17.06.-01.07.

1375

3★★★

!
JAUNUMS

9

Šangrila... šis mistiskais un maģiskais vārds kļuva populārs pēc Hiltona noveles ‘’Pazudušais horizonts’’,
kļūstot par sinonīmu paradīzei Zemes virsū, laimīgo zemei – no ārpasaules noslēgtai, leģendām apvītai,
utopiskai ielejai Himalaju sirdī, kur valda absolūta harmonija, miers un nemirstība, cilvēku prāts un dvēsele
ir tīrāka par tīru, bet kalnu ainavas skaistākas par skaistu... Tikai neviens nezina, kur atrodas Hiltona
‘’Šangrila’’, bet runā, ka tā varētu būt Mazajā Tibetā – Ladakhas provincē Indijas galējos ziemeļos...
Lidojums Rīga – Deli.
Indijas galvaspilsēta Deli: Sarkanais cietoksnis, pieņemšanas telpas un karaliskās vannas.
Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka.
Humayun kapenes. Lidojums Deli – Šrinagara. Šrinagara – Kašmiras reģiona vasaras galvaspilsēta, kas kļuva
par Mogulu impērijas izpriecu un atpūtas oāzi, par ko mūsdienās liecina krāšņie dārzi un senā musulmaņu
arhitektūra. Gulmargas jeb Ziedu pļavas ieleja, kur atrodas augstākais kalnu pacēlājs Āzijā, uzvedot 4300 m
augstumā! Pastaiga pa skaisto Sonmargas ieleju līdz Thajiwas ledājam. Zoji La pāreja.
Suru ieleja, pār kuru paceļas varenās Himalaju virsotnes Nun (7135 m) un Kun (7087 m). Iespēja uzkāpt
Lago La pārejā (3950 m v.j.l.), no kuras paveras elpu aizraujošs skats ar Nun un Kun virsotnēm rokas stiepiena
attālumā! Iespaidīgais Parkachik ledājs. Klintī grebtā masīvā Budas statuja Mulbekā. Indijas Lielais kanjons –
Wakha ieleja, vārti uz Ladakhas provinci, dēvētu par Mazo Tibetu. Izvietojusies ainavu ziņā vienā no
mistiskākajām Himalaju ielejām, mazā Lamayuru ir viens no simpātiskākajiem ciematiņiem Ladakhā, kura
kronis ir senais un ļoti slavenais klosteris, uzbūvēts klints virsotnē. Mēness ainavām līdzīgais klinšu apvidus
pie Lamajuru – Moonlandscape. Gleznains brauciens pa slavenās Indas upes ieleju.
Alči klosteris, pateicoties mākslinieciskajām un augstvērtīgajām freskām, tiek uzskatīts par augstāko
sasniegumu indotibetiešu mākslā. Raftings – izbrauciens ar laivu pa straujo un gleznaino Zanskāras upi.
Mazās Tibetas galvaspilsēta Leha, pār kuras vecpilsētu paceļas iespaidīgais Lehas pils siluets. Shey pils.
Ikoniskais Thiksey klosteris, kura 14 m augsto Budas statuju pats Dalailama esot atdzinis par visskaistāko!
Slavenais Hemis klosteris – Drukpa Budisma sektas centrs Mazajā Tibetā. Nubras ielejas pastkartīte –
divkuprainie kamieļi, kalnu siluetu ieskautajā minituksneša ainavā. Izjāde ar divkupraino kamieli Nubras
ielejas smilšu kāpās. Nubras Budas statuja. Khardung La (5602 m v.j.l.) – pasaulē augstākā braucamā kalnu
pāreja. Stok pils, kuru joprojām apdzīvo no troņa gāztā karaliskā ģimene. Chang La pāreja (5360 m vjl).
Apbrīnojamais Pangongas ezers, kura dzidrais ūdens saules gaismā maina krāsas neticamos toņos, bet otrā
krastā atrodas Ķīnas Tibeta. Lidojums Leha – Deli. Brīvais laiks Deli vai iespēja apmeklēt Agru un Tādž Mahalu.
Lidojums Deli – Rīga.
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NOSLĒPUMAINĀS HIMALAJU KARALISTES  BUTĀNA, SIKIMA UN DARDŽILINGA
15 dienas
Ierobežoto aviobiļešu un atļauju dēļ pieteikšanās ceļojumam stingri rekomendējama līdz 1. jūnijam. 09.10.-23.10. 1950 3★★★
Lidojums Rīga – Deli – Paro.
! HB
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Butānas ikona un vizītkarte – Taktsang jeb Tīģera ligzdas klosteris, kas piekļāvies vertikālai klintij 800 m
augstumā. Gleznainais brauciens uz Cheli La pāreju (3990 m v.j.l.), no kuras paveras elpu aizraujoši skati
2
ar Himalaju kalnu grēdu un Butānas augstāko virsotni Jumolhari kalnu (7329 m v.j.l.).
Skaistā Paro ieleja – Butānas sirds, kur paceļas daudzi nozīmīgi tempļi un klosteri, kā arī iespaidīgais Paro
cietoksnis. Dochula kalnu pāreja (3150 m v.j.l.). Senā Butānas galvaspilsēta Punakha – Punakha Dzong
pils un falla kulta Auglības templis. Wangdiphodrang Dzong cietoksnis.
Butānas galvaspilsēta Timpu. Kharbandi Gompa templis neierasti izvietojies tropiskā dārzā.
Jaldapara rezervāts – izbrauciens ar džipiem un izjāde ziloņa mugurā, lai iepazītu parka bagāto putnu
valsti un meklētu ziloņu barus un parka simbolu – ļoti apdraudētos Āzijas vienraga degunradžus.
Sikimas galvaspilsēta Gangtoka. Pemayangtse – viens no vecākajiem klosteriem Sikimā.
Britu kalnu kūrorts Dardžilinga, dēvēta par Kalnu karalieni, ir kā dārgakmens austrumu Himalaju kronī,
pār kuru paceļas planētas trešā augstākā virsotne Kanchenjunga (8586 m v.j.l.).
Slavenās Dardžilingas tējas plantācijas. Yiga Choling Gompa – Dzelteno cepuru sektas klosteris glabā
ļoti vērtīgo Nākotnes Budas statuju. Budistu un hinduistu svētais kalns Observatory Hill.
Lloyd botāniskais dārzs. Tīģera kalns pie Dardžilingas, no kura paveras viens no iespaidīgākajiem kalnu
skatiem visā Himalaju reģionā... arī Everestu skaidrā laikā var redzēt.
Lidojums Bagdora – Deli – Rīga.
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– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
– prāmis
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
2 – cenā iekļauta vīza
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

NEPĀLA  NO DŽUNGĻIEM LĪDZ HIMALAJIEM

12 dienas
16.03.-27.03.

1145

Lidojums Rīga – Katmandu. Katmandu vēsturiskais centrs – Durbanas laukums. Pašupatina – viena no
hinduistu svētākajām vietām Nepālā, pēdējā hindu dieva Šivas iemiesošanās vieta uz zemes. Katmandu
ielejas svētvietas veido mandalu, un tās centrs ir Swayambunath stūpa – spēcīgākā budisma svētvieta.
Patana – viena no skaistākajām Katmandu ielejas senajām pilsētām. Lielā budistu stūpa Boudhā – vieta,
kur meditācijas praksei var nodoties ikviens. Viduslaiku pilsētiņa Bahtapura – amatnieku un mandalu
skolu pilsēta. Raftings pa Trisuli upi. Pokhara – Nepālas Šveice Anapurnas pakājē, trekinga galvaspilsēta.
Džungļu pastaigas un degunradžu fotomedības ziloņu mugurā Čitvanas nacionālajā parkā.
Nagarkotas ciems ar skaistām Himalaju ainavām, kuras īpaši spilgtas ir saulrieta un saullēkta laikā.
Nepāliešu nacionālais vakars un vakariņas. Lidojums Katmandu – Rīga.

3★★★
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PASAULES JUMTS  TIBETA, SIČUAŅA UN NEPĀLA
17 dienas
14.10-30.10. 2275 3★★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu
★★★
templis, Mao izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs,
! 3
JAUNUMS 3★★
Ķīnas imperatoru Vasaras pils. Lielais Ķīnas mūris. Lidojums uz Siaņu. Lidojums uz Jiuzhaigou
(Sičuaņas province). Sičuaņas province Ķīnā parasti asociējas ar lielajām pandām, bet tā arī glabā
HB
daudzus pasaules mēroga dabas brīnumus. Par Pasaku zemi dēvētā Jiuzhaigou ieleja – viens no Ķīnas
ø
skaistākajiem apvidiem, kurā dominē sniegotu kalnu ieskauti ūdenskritumi un apbrīnojamas krāsas
2
ezeru labirinti. 320 metrus platais Nuorilang ūdenskritums. Neparastie karsta veidojumi un pasaulē
lielākais travertīna terašu komplekss Huanglong ielejā. Emei Shan – svētais budistu un daoistu kalns, kur
tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi, romantika un zaglīgi pērtiķīši. Grandiozais, 71 metru augstais
klintī cirstais, Lielais Buda – lielākā Budas statuja pasaulē. Sičuaņas provinces lepnums – Lielās Pandas,
Pandu rehabilitācijas centrā. Lidojums uz Lasu. Tibetas galvaspilsēta Lasa 3650 m v.j.l. Dalailamas
bijusī rezidence Potalas pils un viņa vasaras pils Norbulinka. Tibetas reliģiskais centrs un nozīmīgākais
dievnams – Jokhang templis. Dzīvespriecīgais Barkhoras tirgus. Jamdrokas ezers. Tashilunpu klosteris
un dārgakmeņiem rotātā, 300 kg smagā zelta Budas statuja. Unikāli dabasskati, braucot no Lasas uz
Katmandu – pasaulē augstākie kalni, dzidrākās debesis un tīrākais gaiss, gleznaini tibetiešu ciematiņi.
Everesta bāzes nometne Zemes augstākās virsotnes pakājē. Vairāk nekā 5000 m v.j.l. augstas pārejas
šķērsošana. Katmandu vēsturiskais centrs – Durbanas laukums. Pašupatina – viena no hinduistu
svētākajām vietām Nepālā, pēdējā hindu dieva Šivas iemiesošanās vieta uz zemes. Katmandu ielejas
svētvietas veido mandalu, un tās centrs ir Swayambunath stūpa – spēcīgākā budisma svētvieta.
Patana – viena no skaistākajām Katmandu ielejas senajām pilsētām. Lidojums Katmandu – Stambula – Rīga.
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ĀZIJA // Ķīna / Japāna

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ĶĪNAS SIMFONIJA

17 dienas
07.10.-23.10.

1495

Lidojums Rīga – Stambula – Pekina.
Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao izveidotais Tjaņaņmiņa
laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru Vasaras pils.
Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu.
Senās Ķīnas politiskā sirds Siaņa. Terakotas armija, saukta par astoto pasaules brīnumu, Lielās zoss pagoda.
Hua Shan kalns – mistiska svētvieta, kur tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi,
romantika un senas leģendas.
Longmen budistu alu templis ar vairāk nekā 100 000 klintīs cirstām Budas statujām un reljeﬁem.
Slavenais Šaoliņa klosteris un kung-fu šovs.
Lidojums uz Guilinu.
Guilina: Ziloņa snuķa kalns, Septiņu zvaigžņu parks, Niedres ﬂautas ala ar stalaktītiem un stalagmītiem.
Kruīzs pa romantisko Li upi – ainavas, mīkstas kā samts, un pakalni kā tūkstošgadīgi bruņurupuči iznirst
aiz katra nākamā upes līkuma. Vienas no iespaidīgākajām rīsu terasēm pasaulē – Longsheng.
Antīkais Vēja un lietus tilts. Kolorītās Dong un Miao ciltis, kuras piekopj senās tradīcijas.
Lidojums uz Šanhaju.
Dārzu un kanālu pilsēta, Ķīnas Venēcija Sudžo.
Šanhaja – galvenā ostas pilsēta Klusā okeāna krastā: Nefrīta Budas templis, Minu dinastijas laikā
izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV tornis pasaulē, Nandzjinas iepirkšanās iela.
Lidojums Pekina – Stambula – Rīga.
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– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
– kruīzu kuģis
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
2 – cenā iekļauta vīza

★★★★
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PĀRSTEIDZOŠĀ ĶĪNA

12 dienas
02.05.-13.05.

1195

Lidojums Rīga – Stambula – Pekina.
Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao izveidotais Tjaņaņmiņa
laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru Vasaras pils,
Pekinas opera un Pekinas pīle. Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu.
Senās Ķīnas politiskā sirds Siaņa, pilsētas nocietinājumu mūri, Tanu dinastijas deju koncerts.
Terakotas armija, saukta par astoto pasaules brīnumu.
Hua Shan kalns – mistiska svētvieta, kur tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi, romantika un
senas leģendas. Longmen budistu alu templis ar vairāk nekā 100 000 klintīs cirstām Budas statujām un
reljeﬁem. Slavenais Šaoliņa klosteris un kung-fu cīņas mākslas šovs.
Lidojums uz Šanhaju. Dārzu un kanālu pilsēta, Ķīnas Venēcija Sudžou: Zvejnieka tīkla dārzs (UNESCO),
Tīģera kalna dārzs un zīda darbnīca.
Šanhaja – galvenā ostas pilsēta Klusā okeāna krastā: Nefrīta Budas templis, Minu dinastijas laikā
izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV tornis pasaulē, Nandzjinas iepirkšanās iela.
Lidojums Šanhaja – Stambula – Rīga.

HB

ø
2

KLASISKĀ ĶĪNA UN JANDZI KRUĪZS
15 dienas
15.04.-29.04.
Lidojums Rīga – Stambula – Pekina.
11.09.-25.09.
Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao izveidotais Tjaņaņmiņa
laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru Vasaras pils,
Pekinas opera un Pekinas pīle. Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu.
Senās Ķīnas politiskā sirds Siaņa, pilsētas nocietinājumu mūri, Tanu dinastijas deju koncerts.
Terakotas armija, saukta par astoto pasaules brīnumu.
Hua Shan kalns – mistiska svētvieta, kur tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi, romantika un senas
leģendas. Lidojums uz Chongqing.
Triju dienu kruīzs pa slaveno Jandzi upi un Trīs aizām, ekskursijas pēc kuģa programmas.
Lidojums uz Šanhaju. Dārzu un kanālu pilsēta, Ķīnas Venēcija Sudžou: Zvejnieka tīkla dārzs (UNESCO),
Tīģera kalna dārzs un zīda darbnīca.
Šanhaja – galvenā ostas pilsēta Klusā okeāna krastā: Nefrīta Budas templis, Minu dinastijas laikā
izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV tornis pasaulē, Nandzjinas iepirkšanās iela.
Lidojums Šanhaja – Stambula – Rīga.
ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS
Lidojums Rīga – Stambula – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu
templis, Mao izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas
imperatoru Vasaras pils. Astotais pasaules brīnums Lielais Ķīnas mūris. Lidojums uz Šanhaju.
Dārzu un kanālu pilsēta, Ķīnas Venēcija Sudžo. Antīkais ūdens ciemats Luzhi ar nebeidzamiem kanāliem
un tiltiņiem. Šanhaja – galvenā ostas pilsēta Klusā okeāna krastā: Nefrīta Budas templis, Minu dinastijas
laikā izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV tornis pasaulē, Nandzjinas
iepirkšanās iela. Lidojums Šanhaja – Stambula – Rīga.

UZLĒCOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA
Lidojums Rīga – Stambula – Tokija. Miljonu pilsēta Tokija. Viens no senākajiem un svētākajiem budistu
tempļiem Assakusa Kannon, šinto ticības svētnīca Meidzi, imperatora pils dārzi, veikalu arkāde Nakamise,
Tokijas tornis – galvu reibinošs augstums un plaša panorāma. Unikāla iespēja piedalīties japāņu
tradicionālajā tējas dzeršanas ceremonijā. Niko nacionālais parks un Kegona ūdenskritums.
Skaisti skati uz Japānas svētāko kalnu Fudzi. Ovakudani trošu ceļš un Hakones nacionālā parka ezeru
kruīzs. Pārbrauciens ar lodes vilcienu uz Kioto.
Japānas kultūras šūpulis Kioto. Filosofu taka, tūkstošgadīgā Kijomizu svētnīca. Apzeltītais Kinkakudzi
templis un Heian svētnīca. Japānas pirmā galvaspilsēta Nara, milzu Budas mājvieta Todaidzi templis,
Naras parks ar Dieva vēstnešiem briežiem. Rīgas sadraudzības pilsēta Kobe. Vēsturiskā Himeidzi pils.
Japānas trešā lielākā pilsēta Osaka. Lidojums Osaka – Stambula – Rīga.
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ĀZIJA // Koreja / Taizeme

ceļojuma apraksts

laiks

KOREJA  JAPĀNAS MAZĀKĀ MĀSA UN ČEDŽU SALA

10 dienas
23.09.-02.10. 1295

Lidojums Rīga – Stambula – Seula. Miljonu pilsēta Seula, kurā dzīvo ceturtā daļa valsts iedzīvotāju. Sešsimt
gadu vecā Kyonbok pils, Nacionālais folkloras muzejs, Dienvidu vārtu (Namdaemun) tirgus, kurā, šķiet, tirgo
pilnīgi visu... Tropiskā Jeju sala, kurā redzams vai viss Korejas dabas krāšņums – dīvaina veida akmens klintis,
kurām doti to formu raksturojoši nosaukumi, piemēram, Drakona galva u.c., aprimuši vulkānu krāteri, lavas
alas, krāšņa augu valsts un pa vidu – pludmales. Jagalchi tradicionālais zivju tirgus Busanā. Hyundai Heawy
Industries kuģubūvētava Ulsanā – viens no modernajiem pasaules brīnumiem, liecība, ka cilvēki joprojām
spēj būvēt kaut ko līdzvērtīgu piramīdām. Gyeongju, ko dēvē par muzeju bez sienām, jo tur atrodas vairāku
Korejas valdnieku kapenes pakalnu veidā. UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautie Bulguksa
templis un Seokgulam grota, no kurienes paveras tāli skati līdz pat Japāņu jūrai austrumos. Andong
Hahoe ciemats – tradicionālās korejiešu arhitektūras piemērs. Soraksan nacionālais parks, Korejas dabas
kvintesence, – no dzirkstošiem ūdenskritumiem, līdz mežiem klāto kalnu virsotnēm un ēnainām ielejām.
Gwongemseong – viena no senākajām un skaistākajām Korejas pilīm, no kuras 860 metru augstuma
paveras grandiozi skati uz Seoraka kalnu. Lidojums Seula – Stambula – Rīga.

SMAIDU ZEME TAIZEME
Lidojums Rīga – Stambula – Bangkoka. Tempļu pilsēta Bangkoka – Grand Palace un Smaragda Budas
templis, pasaulslavenie Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi, moderni debesskrāpji un ielu tirdzniecība.
Taju sadzīves uzvedums Rožu dārzs. Savdabīga atrakcija – peldošais tirgus.
Kančanaburi – slavenais tilts pār Kvai upi. Monu ciema apmeklējums.
Ajutaja – Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu drupām.
Zelta trijstūris – populārā kontrabandistu paradīze starp Taizemi, Mjanmu (Birmu) un Laosu.
Taizemes un Mjanmas robežpilsēta Mae Sai. Iespēja uz pāris stundām apmeklēt Mjanmu.
Tālākā Taizemes ziemeļu lielpilsēta Čiangrai. Kalnu cilšu ciemi. Iespēja apmeklēt padongu (garkaklu sieviešu)
apmetni. Mājsaimniecības izstrādājumu darbnīcas: zelta, sudraba, keramikas, tīkkoka izstrādājumi, zīds un
tekstilijas, saulessargi... Ziemeļu galvaspilsēta Čiangmai: Doi Suthep templis un nakts tirgus.
Džungļi no ziloņa muguras. Krokodilu ferma un šovs.
Divas saules pilnas dienas Pataijā pie Siāmas līča. Iespējas doties izbraukumā uz Koraļļu salu, zemūdens
pastaigās, baudīt taju masāžas... Lidojums Bangkoka – Stambula – Rīga.

cena naktsmītnes

ø

13 dienas
30.01.-11.02.
27.03.-08.04.
10.07.-22.07.
21.10.-02.11.
04.12.-16.12.

KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA
15 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Bangkoka. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi, taju 18.11.-02.12.
sadzīves uzvedums Rožu dārzs. Peldošais tirgus. Kančanaburi – tilts pār Kvai upi. Monu ciema apmeklējums.
Ajutaja – Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu drupām.
Zelta trijstūris – populārā kontrabandistu paradīze starp Taizemi, Mjanmu (Birmu) un Laosu.
Taizemes un Mjanmas robežpilsēta Mae Sai. Iespēja uz pāris stundām apmeklēt Mjanmu.
Tālākā Taizemes ziemeļu lielpilsēta Čiangrai. Kalnu cilšu ciemi. Iespēja apmeklēt padongu (garkaklu sieviešu)
apmetni. Ziemeļu galvaspilsēta Čiangmai: Doi Suthep templis un nakts tirgus.
Džungļi no ziloņa muguras. Lidojums Čiang Mai – Bangkoka – Puketa.
Četras atpūtas dienas Puketā. Plašas iespējas atpūsties pie jūras, traukties dažnedažādos ūdenspriekos
un atrakcijās, doties salu ekskursijās, okeāna copē, baudīt taju masāžas...
Lidojums Puketa – Bangkoka – Stambula – Rīga.
SAULES, JŪRAS UN DŽUNGĻU VILINĀJUMS
Lidojums Rīga – Stambula – Bangkoka. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi, taju
sadzīves uzvedums Rožu dārzs. Peldošais tirgus. Kančanaburi – tilts pār Kvai upi. Monu ciema apmeklējums.
12. gs. khmeru tempļa Prasat Muan Singh drupas. Wat Tham Sua (Tīģera alas) templis un Gliemežvāku
kapsēta pie Krabi. Izbraukumi uz Tharn Bokorani un Tha Pom dabas parkiem (ūdenskritumu kaskādes un
mangrovju džungļi). Džeimsa Bonda sala Phang Nga līcī.
Trīs atpūtas dienas Puketā. Plašas iespējas atpūsties pie jūras, traukties dažnedažādos ūdenspriekos un
atrakcijās, doties salu ekskursijās, okeāna copē, baudīt taju masāžas...
Lidojums Puketa – Bangkoka – Stambula – Rīga.
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CEĻOJUMS UZ TAIZEMES LATGALI  ISANAS NOVADU

13 dienas
28.10.-09.11.

1100

Lidojums Rīga – Stambula – Bangkoka.
Tempļu pilsēta Bangkoka – Grand Palace un Smaragda Budas templis, pasaulslavenie Zelta Budas un
Gulošā Budas tempļi, moderni debesskrāpji un ielu tirdzniecība.
Ajutaja – Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu drupām.
Khao Yai nacionālais parks – viens no Taizemes lielākajiem nacionālajiem parkiem džungļu augu un
dzīvnieku aizsardzībai. Pasaulē plašākais viena koka veidotais vainags – Sai Ngam banjana koks. Ban
Dankwien ciema keramikas darbnīcas. Ban Taklang ziloņu apmetne, kur šie dzīvnieki gadsimtiem ilgi
ķerti un pieradināti smagu darbu veikšanai. Prast Hin Phimai templis, viens no dižākajiem khmeru
tempļiem Taizemē. Khao Phnom Rung un Prasat Muang Tam dvīņu tempļi (nejaukt ar Dvīņu torņiem!),
khmeru laikmeta liecības. Pra Taem nacionālais parks Mekongas upes ielejā. Mūnas un Mekongas upju
sateka – viena no retajām vietām pasaulē, kur sajaucas divu dažādu krāsu ūdens straumes. Samut Prakan
krokodilu ferma un priekšnesumi.
Trīs saules pilnas dienas Pataijā pie Siāmas līča. Koraļļu sala, zemūdens pastaigas, tai masāžas…
Lidojums Puketa – Bangkoka – Stambula – Rīga.

JAUNAIS GADS TAIZEMĒ
Lidojums Rīga – Stambula – Bangkoka.
Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi, taju sadzīves uzvedums Rožu dārzs.
Peldošais tirgus. Kančanaburi – tilts pār Kvai upi. Monu ciema apmeklējums.
Ajutaja – Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu drupām.
Pasaulē lielākā krokodilu ferma un šovs.
Sešas saules pilnas dienas Pataijā pie Siāmas līča. Koraļļu sala.
Iespējas doties zemūdens pastaigās, baudīt taju masāžas...
Vecgada vakariņas viesnīcas restorānā Pataijā.
Lidojums Bangkoka – Stambula – Rīga.
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AUSTRĀLĀZIJA // Vjetnama / Kambodža / Laosa

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS

15 dienas
14.10.-28.10.

1395

Lidojums Rīga – Hanoja.
Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 600 pagodām un
tempļiem un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju.
Halongas līcis – Vjetnamas lepnums un viens no Āzijas brīnumiem, pieraibināts ar fantastiskās formās
izrobotām salām, kuras skatāmas, slīdot laivā pa jūras ūdeņiem. Sapa – franču koloniālo laiku kalnu kūrorts
Tonkinas Alpos, kura apkārtni apdzīvo daudzas nacionālās minoritātes, kas joprojām valkā nacionālos tērpus,
piekopj senās tradīcijas un dzīvo ļoti vienkāršu dzīvi. Sapas tirgus. Melno Hmong cilts ciemats.
Tram Ton kalnu pāreja. Krāsainais un krāšņais Bac Ha svētdienas tirgus. Puķu Hmong cilts ciemats, kur
izgatavo vietējo kandžu. Ninh Binh – skaists klinšakmens kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci
rīsu laukos. Izbrauciens ar laivu pa gleznainu upes posmu, apmeklējot trīs alas un skatot, kā klinšakmens
klintis izlien no rīsu laukiem. Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta.
Lidojums Hanoja – Hue.
Hue – pēdējo Vjetnamas karaļu rezidence, karaliskās citadeles komplekss, septiņstāvu Thien Mu pagoda,
valdnieku kapenes pie Huong (Smaržu)upes. Marmora kalni, kuru klintīs paslēpušās daudzas mazas
svētnīcas un alu tempļi. Hoi An vecpilsēta – tradicionāla, gadsimtiem sena ķīniešu tirgotāju apmetne, kas
saglabājusies gandrīz neskartā veidā. My Son – varenās, antīkās Čamu karalistes lielākais un nozīmīgākais
tempļu komplekss, kas bija reliģiskais un zinātniskais centrs impērijā.
Lidojums Dananga – Nha Trang.
Nha Trang – viens no Vjetnamas labākajiem kūrortiem ar platu smilšu pludmali. Izbrauciens ar laivu
pa Nha Trang salām, snorkelēšana. Mui Ne – kolorītā osta, Sarkanās kāpas, slavenās Baltās kāpas, kas
kā mirāža paceļas zaļajā Vjetnamas apvidū, un neparastais Pasaku avots (Fairy Spring), kas pārsteidz ar
neparastiem klinšu veidojumiem. Atpūtas diena pie Dienvidķīnas jūras.
Saigona (Hošimina) – kādreizējās Dienvidvjetnamas galvaspilsēta, joprojām lielākā valsts pilsēta,
tikpat viesmīlīga un intensīvu naktsdzīvi kā amerikāņu laikos... Cu Chi – tūristu apskatei saglabāti bijušie
partizānu tuneļi (kopgarums ap 200 km) pie Saigonas, patiesi neaizmirstami iespaidi par Vjetnamas karu.
Lidojums Saigona – Rīga.
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DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ

15 dienas
25.02.-11.03.
25.11.-09.12.

1195

Lidojums Rīga – Saigona.
Saigona (Hošimina) – kādreizējās Dienvidvjetnamas galvaspilsēta, joprojām lielākā valsts pilsēta, tikpat
viesmīlīga un intensīvu naktsdzīvi kā amerikāņu laikos...
Cu Chi – tūristu apskatei saglabāti bijušie partizānu tuneļi (kopgarums ap 200 km) pie Saigonas, patiesi
neaizmirstami iespaidi par Vjetnamas karu.
Ekstravagantais un krāsās krāšņais Cao Daisma Lielais templis, kur būs iespēja vērot arī šīs netradicionālās
reliģijas dievkalpojumu un ceremoniju.
Mekongas delta – viena no pasaules varenākajām upēm radījusi plašu deltu, kuras kanālos, attekās un
pietekās dzīvo vietējie iedzīvotāji, kas piemērojušies apstākļiem.
Izbraucieni ar laivām pa kanāliem.
Cai Rang peldošais tirgus – Āzijas eksotika un kolorīts visā tās krāšņumā!
Lidojums Saigona – Phu Quoc sala.
Bai Sao – neapšaubāmi skaistākā pludmale Vjetnamā, kuras baltās smiltis un kristāldzidrais ūdens žilbina
acis... Izbrauciens ar laivu pa Phu Quoc salu arhipelāgu, apmeklējot mazās saliņas ar Bounty pludmalēm un
izcilām snorkelēšanas vietām... Bauda acīm, miesai un garam!
4 atpūtas dienas Phu Quoc salā pie Dienvidķīnas jūras.
Lidojums Phu Quoc – Saigona.
Mui Ne – kolorītā osta, Sarkanās kāpas, slavenās Baltās kāpas, kas kā mirāža paceļas zaļajā Vjetnamas
apvidū, un neparastais Pasaku avots (Fairy Spring), kas pārsteidz ar neparastiem klinšu veidojumiem.
Lidojums Saigona – Rīga.

ZUDUŠĀS DŽUNGĻU PILSĒTAS, GLEZNAINĀS AINAVAS UN ZELTA TEMPĻI Kambodža, Vjetnama, Laosa
Lidojums Rīga – Stambula – Bangkoka – Pnompeņa.
Kambodžas galvaspilsēta Pnompeņa – Karaļpils, Sudraba pagoda un Wat Phnom stūpa, Toul Saleng
genocīda muzejs, veltīts sarkano khmeru valdīšanas laikam Kambodžā.
Indoķīnas lielākais ezers Tonle Sap. Peldošais ciemats – Āzijas eksotika un kolorīts visā tās krāšņumā!
Varenā, džungļu pārņemtā un par astoto pasaules brīnumu dēvētā Khmeru impērijas galvaspilsēta
Angkora – nocietinātā Angkor Thom vecpilsēta, Ziloņu un Lepras karaļa terases, Bayon un Ta Prohm
džungļu ieskautie tempļi. Lielākā reliģiskā celtne pasaulē – slavenais Angkor Wat templis.
Lidojums Sīemrīepa – Luanprabanga.
Kādreizējā Miljons ziloņu karalistes galvaspilsēta un Laosas garīgais centrs – Luanprabanga ar zeltā
mirdzošiem tempļiem un karaļpili. Izbrauciens ar laivu par leģendāro Mekongas upi.
Pak Ou alas, kur izvietotas neskaitāmas Budas statujas. Kvang Si ūdenskritumi.
Lidojums Luanprabanga – Hanoja.
Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 600 pagodām un
tempļiem un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju.
Halongas līcis – Vjetnamas lepnums un viens no Āzijas brīnumiem, pieraibināts ar fantastiskās formās
izrobotām salām, kuras skatāmas, slīdot laivā pa jūras ūdeņiem.
Lidojums Hanoja – Hue.
Hue – pēdējo Vjetnamas karaļu rezidence, karaliskās citadeles komplekss, septiņstāvu Thien Mu pagoda,
valdnieku kapenes pie Huong (Smaržu) upes.
Marmora kalni, kuru klintīs paslēpušās daudzas mazas svētnīcas un alu tempļi.
Hoi An vecpilsēta – tradicionāla, gadsimtiem sena ķīniešu tirgotāju apmetne,
kas saglabājusies gandrīz neskartā veidolā.
Lidojums Dananga – Saigona.
Saigona (Hošimina) – kādreizējās Dienvidvjetnamas galvaspilsēta, joprojām lielākā valsts pilsēta, tikpat
viesmīlīga un ar intensīvu naktsdzīvi kā amerikāņu laikos...
Cu Chi – tūristu apskatei saglabāti bijušie partizānu tuneļi (kopgarums ap 200 km!) pie Saigonas, patiesi
neaizmirstami iespaidi par Vjetnamas karu.
Atpūtas diena pie Dienvidķīnas jūras.
Lidojums Saigona – Bangkoka – Stambula – Rīga.
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AUSTRĀLĀZIJA // Birma / Singapūra / Malaizija / Indonēzija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

MJANMAS DĀRGUMI  BIRMA

15 dienas
02.11.-16.11.

1550

Lidojums Rīga – Stambula – Bangkoka – Jangona. Jangona – bijusī koloniālā britu Rangūna –
pasaulslavenā, ar 60 tonnām zelta apzeltītā Shwedagon pagoda, Gulošā Budas templis, karaliskā barža un
ielu tirdzniecība Bogyoke tirgū. Birmiešu sadzīves uzvedums Karaweik Palace restorānā pie vakariņu galda.
Kijaiktio – slavenā Zelta klints – milzīgs apzeltīts akmens, kas balansē pašā bezdibeņa malā un līdzsvaru
notur, tikai pateicoties pareizā vietā noliktam Budas matam. Lidojums Jangona – Heho. Inle ezers –
skaists, apkārtējo kalnu ieskauts neskartas dabas stūrītis, kur vietējie piekopj savu īpatnēju zvejošanas
veidu un vēl savdabīgāku airēšanas stilu – ar vienu kāju. Peldošais tirgus un peldošie dārzi. Pindajas
ala – budistu svētnīca. Koloniālā perioda kalnu kūrorts Kalava – šo vietu briti, atstājot Birmu, labprāt
būtu vēlējušies paņemt līdzi, ja vien būtu varējuši... Birmiešu tirgus. Mandalaja – Mjanmas pēdējo karaļu
pilsēta, skats uz pilsētu no Mandalajas kalna, pasaulē lielākā grāmata (Akmens grāmata) Kuthodav templī,
karaļpils komplekss. Bijušās Augšējās Birmas galvaspilsētas Amarapura un Inwa. 200 gadu vecais tīkkoka
tilts pie U Bein. Masīvā Mingun Paya pagoda un pasaulē lielākais nesaplaisājušais zvans. Birmas Olimps –
budistu templis un klosteris gluži vertikālā Popa kalna galā, no kurienes paveras grandiozs skats.
Bagana (Pagana): bijusī varenā Birmas galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu drupām vairāku desmitu
kvadrātkilometru platībā, saukta par tūkstoš pagodu pilsētu. Lidojums Bagana – Jangona.
Baltas pludmales, palmas un dzidrie Indijas okeāna ūdeņi – atpūta jaunajā Mjanmas kūrortā Ngwe Saung.
Lidojums Jangona – Bangkoka – Stambula – Rīga.

SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA INDONĒZIJA
Lidojums Rīga – Stambula – Singapūra. Lauvas pilsēta Singapūra: Botāniskais dārzs, ķīniešu pilsēta,
Mazā Indija. Neaizmirstams piedzīvojums – Singapūras Nakts safari.
Malaka – viena no vecākajām pilsētām Malaizijā, savulaik nozīmīga tirdzniecības osta, kur interesantā
veidā savijas ķīniešu, portugāļu, holandiešu, britu un malaiziešu kultūras. Malaizijas galvaspilsēta
Kualalumpura, kas 130 gados attīstījusies no tukšas vietas līdz vienai no modernākajām pilsētām
pasaulē. Batu alas: 272 pakāpieni uz templi, kur 400 m garajās un 120 m
augstajās alās lielos svētkos pulcējas ap 100 000 hinduistu. Lidojums uz Medanu (Sumatras sala).
Gleznainais Tobas ezers – lielākais vulkāniskais ezers pasaulē un liecība lielākajam izvirdumam planētas
vēsturē, kurš izsaucis pēdējo Ledus laikmetu. Viena no interesantākajām Indonēzijas ciltīm Batak toba,
kas vēl pirms 100 gadiem piekopa kanibālismu. Batak toba ciematos iepazīsimies ar cilts dejām,
tradīcijām un savdabīgo buļļu ragu māju arhitektūru. 120 m augstais Sipisopiso ūdenskritums.
Vēl dūmojošais Sibayak vulkāns un elpu aizraujoši skati no tā virsotnes. Karstie avoti Sibayak vulkāna
pakājē. Iepazīšanās ar batak karo cilti Lingga ciematā. Džungļu takas, sikspārņu ala, vieglais raftings,
putnu simfonijas, orangutāni un dažādas pērtiķu sugas ļoti nozīmīgajā Gunung Leuser nacionālajā
parkā, kuru apdzīvo arī planētas pēdējie Sumatras tīģeri, ziloņi, leopardi, degunradži un Saules lāči.
Bukit Lawang orangutānu centrs, kur ārstē savainotos orangutānus un pēc tam atlaiž brīvībā.
Lidojums uz Penangu. Penangas sala – senākā britu apmešanās vieta Malaizijā. Džordžtauna – slavena ar
skaistām ķīniešu mājiņām, dārzeņu tirdziņiem, tempļu ceremonijām, velorikšām un citām neatņemamām
ainiņām no Āzijas ielu dzīves. Atpūta Langkawi salā. Lidojums Langkawi – Singapūra – Stambula – Rīga.
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ATPŪTA ĒDENĒ  BALI SALA
15 dienas
Augsta komforta relaksējošs piedāvājums ar ★★★★★ viesnīcu un IMPRO grupas vadītāja pakalpojumiem. 06.03.-20.03. 1125- 3★★★★★
09.10.-23.10. 1190 ø
Cenā iekļautas piecas ekskursiju dienas.
Ja Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes virsū, tad Bali sala – paradīzi.
2
Par Ēdenes dārzu sauktā Bali sala iemantojusi ceļotāju sirdis, pateicoties lieliskajām pludmalēm,
vulkānu un rīsa terašu ainavām, senajiem hinduistu tempļiem un unikālajai kultūrai.
Lidojums Rīga – Denpasara. Atpūta un ekskursijas tropiskajā Bali salā. Tanah Lot okeāna templis.
Pērtiķu vērošana Pērtiķu meža džungļos. Senais karaļu dārzs Taman Ayun. Barong deju priekšnesumi un
mistiskās karaļu kapenes. Batur vulkāna un ezera ainavas. Slavenās rīsa terases. Ubud – Bali salas kultūras
centrs. Lovina melno smilšu pludmale. Pura Besakih – Bali Mātes templis. Gunung Agung vulkāns.
Atpūtas dienas ★★★★★ viesnīcā. Lidojums Denpasara – Rīga.
25.12.-08.01. ~1375
2012. gada sagaidīšana Bali salā!
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– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
– vienkārša džungļu lodža pie Gunung Leuser nacionālā parka
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
5

2 – cenā iekļauta vīza
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

VULKĀNU ZEME  INDONĒZIJA

15 dienas
30.10.-13.11.

1495

Plaša programma pa Indonēzijas slavenākajām vietām!
Lidojums Rīga – Stambula – Singapūra – Džakarta. Indonēzijas kosmopolītiskā galvaspilsēta Džakarta.
Slavenais Bogoras Botāniskais dārzs un tējas plantācijas. Īpatnējais Tangkuban vulkāna krāteris, kas
atgādina apgāztu laivu. Veselīga pelde Saraiter karsto sēravotu baseinā. Vecākais hinduistu tempļu
komplekss Indonēzijā un kūpoši vulkāniski krāteri – Dieng Plateau. Krāsainais ezers. UNESCO Pasaules
kultūras mantojuma sarakstā iekļautais mītiskais Prambanana hinduistu tempļu komplekss.
Borobudurs – lielākais budistu templis pasaulē. Sultānu pilsēta Džokjakarta. Lidojums uz Surabaju.
Gunung Bromo – iespaidīgākās vulkānu ainavas Indonēzijā. Pārlidojums uz Bali salu.
Atpūta un ekskursijas Ēdenes dārzā – tropiskajā Bali salā, vērojot rīsu terases, palmu ieskautas pludmales,
vulkānus, zemūdens valstību, hinduistu tempļus, lietus mežus un Bali kultūras šovus. Tanah Lot okeāna
templis, kurš jau kļuvis par salas simbolu un izdaiļo tūristu pastkartītes. Pērtiķu vērošana Pērtiķu meža
džungļos. Senais karaļu dārzs Taman Ayun. Barong deju priekšnesumi un mistiskās karaļu kapenes.
Batur vulkāna un Batur ezera ainavas. Pārlidojums uz Džakartu.
Lidojums Džakarta – Singapūra – Stambula – Rīga.

INDONĒZIJAS SALU TŪRE  BALI, LOMBOKA UN TROPISKĀS DŽILI SALAS
Ja Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes virsū, tad Bali sala – paradīzi. Par Ēdenes
dārzu sauktā Bali sala iemantojusi ceļotāju sirdis, pateicoties lieliskajām pludmalēm, vulkānu un rīsa
terašu ainavām, senajiem hinduistu tempļiem un unikālajai kultūrai. Bali jau gadiem piesaista tūristu
pūļus, bet tās jaunākā māsa Lombokas sala tikai tagad sāk pievērst ceļotāju uzmanību, piedāvājot skaistas
pludmales, kā arī bagātu kultūras un dabas mantojumu, kur ikonas vietu ieņem slavenais 3726 metrus
augstais Rindžani vulkāns (Gunung Rinjani), viens no iespaidīgākajiem Āzijā.
Savukārt Džili salas (Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan) slavu ieguvušas, pateicoties baltām smilšu
pludmalēm, kristāldzidrajam ūdenim un krāšņajai zemūdens pasaulei, sniedzot ceļotājiem tropisku idilli.
Lidojums Rīga – Denpasara. Ekskursijas Bali salā. Tanah Lot okeāna templis, kurš jau kļuvis par salas
simbolu un izdaiļo tūristu pastkartītes. Pērtiķu vērošana Pērtiķu meža džungļos. Senais karaļu dārzs
Taman Ayun. Barong deju priekšnesumi un mistiskās karaļu kapenes. Batur vulkāna un Batur ezera
ainavas. Slavenās rīsa terases. Ubud – Bali salas kultūras centrs. Lidojums uz Lombokas salu. Lombokas
galvaspilsēta Matarama: Mayura karaļu ūdens pils, lielākais baliešu arhitektūras templis Lombokā Pura
Meru, Sweta tirgus. Vairāk nekā 200 gadus senie Narmadas karaliskie dārzi, kuri ataino majestātisko
Ridžani vulkānu miniatūrā. Lingsar templis un svētie avoti. Izbrauciens ar laivu uz Džili salām (Gili Air, Gili
Meno un Gili Trawangan), lai atpūstos un baudītu zemūdens pasauli. Atpūtas dienas ★★★★+ viesnīcā Bali
un Lombokas salās. Pārlidojums uz Bali. Lidojums Denpasara – Singapūra – Stambula – Rīga.
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AUSTRĀLĀZIJA // Jaungvineja / Jaunzēlande / Austrālija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

STARP ĀZIJU UN OKEĀNIJU  JAUNGVINEJA, BIAKA UN SULAVESI

17 dienas
11.11.-27.11.

2695

Otra lielākā pasaules sala Jaungvineja – neparasta zeme ar skaistām kalnu un džungļu ainavām,
savdabīgu augu un dzīvnieku valsti, kas radniecīga Āzijas un Austrālijas kontinentiem, kā arī ar
planētas neparastākajām un šokējošākajām tautām. Jaungvineja ir pētnieku un ceļotāju sapnis, katra
ekspedīcija atklāj pasaulei līdz šim nezināmas augu un dzīvnieku sugas, un pat tautas, kuras vēl šodien
dzīvo akmens laikmetā. Džungļiem klātā Biakas sala ir vieta, kur norisinājās dažas no nežēlīgākajām
2. pasaules kara jūras kaujām starp Japānu un Aliansi. Tagad sala piedāvā izcilas niršanas un
snorkelēšanas vietas, kā arī dod iespēju tradicionālā laivā izpētīt salas lietusmežus, mangrovju audzes,
daudzveidīgo putnu pasauli un neapdzīvotās, tropiskās Padaido salas.
Ainavām kontrastainā Sulavesi sala slēpj sevī mistisku kalnu karalisti, kuras iemītnieki ar savām
kapenēm, kultiem, tradīcijām un ceremonijām sniedz ieskatu pēcnāves dzīvē.
Lidojums Rīga – Stambula – Singapūra – Džakarta – Džajapura.
Papua administratīvais centrs Džajapura. Lidojums Džajapura – Vamena.
Baliemas ieleja, kuru salmu un zaru būdiņās apdzīvo dani, jali un lani ciltis. Dani – Papua kareivīgākā
un krāšņākā cilts, izslavēti galvaskausu mednieki, kas savulaik piekopa kanibālismu. Puskailie dani mēdz
krāsot sejas un ķermeni dažādās krāsās, nāsīs saliek zvēru ilkņus, galvu izdaiļo ar putnu spalvām, bet
vīrieši savas ģenitālijas glabā īpašās kirbjveida auga vālītēs. Dani cilšu apmeklēšana.
Napua kalns ar lielisku Baliemas ielejas panorāmu. Dani deju un cūkas svētku vērošana.
Cilts virsaiša Kūpinātās mūmijas apskate. Vietējais tirgus. Tikpat kolorītie lani cilts iezemieši, kuru vīrieši
lepojas ar lielākajām ģenitāliju vālītēm Jaungvinejā. Lani cilts ciemata apmeklējums un dejas.
Lidojums Vamena – Džajapura.
Gleznainais Sentani ezers un Klusā okeāna pludmales. Lidojums Džajapura – Biakas sala.
Miniekspedīcija – izbrauciens ar laivu pa džungļu upi uz Wardo ūdenskritumu. Japāņu ala.
Kruīzs uz mazapdzīvotajām Padaido salām – tropisku salu arhipelāgu ar baltām smilšu pludmalēm
un iespaidīgu zemūdens pasauli, kur katrs var sajusties kā Robinsons Krūzo. Snorkelēšana un atpūta.
Lidojums Biaka – Makasara.
Putnu kolonijas, peldošās mājas un ciemati Danau Tempe ezerā.
Zīda darbnīca. Mistiskā pēcnāves valstība vulkānu ieskautajā Tana Toraja reģionā.
Toraja cilts ciematos iepazīsimies ar ļoti savdabīgajām kapenēm, apbedījumu kultiem, tradīcijām un
īpatnējo buļļu ragu jeb laivu māju arhitektūru. Karaļu kapenes, alu kapenes, nelaiķu galvaskausi un kauli,
karājošies zārki, kokos un klintīs izgrebtās kapenes, aizgājušo koka statujas, akmens megalīti un mirušo
ceremonijas, tas viss liecina par toraja cilts iezemiešu līdzāspastāvēšanu un sadzīvošanu ar mirušajiem.
Rīsa terases un vulkānu panorāmas no Batutumonga ciemata. Kaļķakmens klintis, ūdenskritumi un
krāsainu tauriņu kolonijas skaistajā Bantimurungas ielejā. Lidojums Makasara – Denpasara.
Atpūta Bali salā.
Lidojums Denpasara – Džakarta – Singapūra – Stambula – Rīga.

AUSTRĀLIJA  VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU
Lidojums Rīga – Abū Dabi – Melburna.
Austrālijas kultūras galvaspilsēta Melburna. Karaliskais botāniskais dārzs un Parlamenta ēka.
Pingvīnu parāde – unikāls skats, saulrietā mazajiem pingvīniņiem iznirstot no okeāna viļņiem.
Viens no skaistākajiem un iespaidīgākajiem piekrastes ceļiem pasaulē: Lielais Okeāna ceļš. Grampiani kalni.
Lidojums uz Alisspringsu. Austrālijas ģeogrāﬁskais centrs, Aborigēnu mākslas un kultūras centrs, Karaļa
kanjons, Olgas kalni un pati majestātiskā Ayers Rock jeb Uluru.
Lidojums uz Kērnsu. Kurandas nacionālais parks, tropu meži, Pamagirri dejas un brauciens pa trosu ceļu
augstu virs lietussmežu galotnēm. Spilgtas emocijas Hārtlija krokodilu fermā.
Lielais Barjeru rifs, kruīzs ar iespēju vērot koraļu rifu, snorkelēt vai nirt.
Lidojums uz Sidneju. Harbour Bridge, Sidnejas operas ēka, Darling Harbour.
Zilie kalni, Featherdale Wildlife park, Džeimsona ieleja un slavenā Trīs māsu klints.
Brīva diena Sidnejā (iespējams apmeklēt Ķīniešu dārzus, Haidparku un Karalisko botānisko dārzu, izbraukt ar
Monorail, izstaigāt Sidnejas operu vai veikt leģendāro kāpienu slavenajā Sidnejas tiltā).
Lidojums Sidneja – Abū Dabi – Stambula – Rīga.
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JAUNZĒLANDE

15 dienas
11.11.-25.11.

2875

Lidojums Rīga – Oklenda.
Polinēzijas pērle Oklenda, kas veidojusies starp seniem vulkānu krāteriem.
Hauraki līcis un buru jūra visapkārt, kuru dēļ Oklendu dēvē par buru pilsētu. Pilsētas simbols Sky Tower.
Vaitomo alu komplekss ar krāšņiem stalaktītu veidojumiem, slavenākā no tām – Waitomo kvēlojošo kāpuru
jeb slieku ala, kur pazemes tumsā skatāma mirgojošu zvaigznāju plejāde. Gleznainais Taupo ezers.
Maoru kultūras centrs Rotorua, iezemieši, viņu dzīvesveids un tradīcijas. Rotorua sauc arī par sēra
galvaspilsētu, jo tā atrodas ģeotermāli aktīvā joslā. Ikdienā par to liecina kūpošas pļavas, karstie avoti un
geizeri, burbuļojošas dubļu krātuves un dažādu krāsu iežu laukumi.
Lidojums Rotorua – Kraistčērča.
Dienvidu Alpi un to augstākā virsotne Kuka kalns, mūžsenie lietusmeži, Franča Jozefa (Franz Josef),
un Fox ledāji. Sena zeltraču pilsētiņa Arovtauna.
Pasaules aktīvās atpūtas galvaspilsēta Kvīnstauna – vārti uz gleznaino Fjordu nacionālo parku.
Majestātiskais Dautfula fjords (Doubtful Sound), ko iespējams apskatīt tikai no putna lidojuma vai kuģa,
zemes ceļu te nav. Fjordos mājo roņi un delfīni, kuģu ceļi ved līdz Tasmāna jūrai.
Lidojums Kvīnstauna – Oklenda un Oklenda – Rīga.

www.impro.lv

3★★★★
3★★★

HB

ø

79

ZIEMEĻAMERIKA // ASV / Kanāda / Īslande / Meksika

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ GEIZERIEM  ASV, KANĀDA UN ĪSLANDE

10 dienas
Lidojums Rīga – Reikjavīka – Ņujorka. Debesskrāpju pilsēta Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja, 30.06.-09.07.
Empire State ēka, Centrālais parks, Taimskvērs. ASV galvaspilsēta Vašingtona: Baltais nams, FIB galvenā
ēka, Kapitolijs. ASV Neatkarības deklarācijas parakstīšanas vieta Filadelﬁja. Pārbrauciens uz Niagara Falls.
Viens no pasaules skaistākajiem un varenākajiem ūdenskritumiem – Niagāra.
Ūdenskrituma apskate gan no ASV, gan no Kanādas puses.
Toronto – Kanādas metropole un lielākā pilsēta Ontario ezera krastā. Lidojums Toronto – Reikjavīka.
Īslandes Republikas galvaspilsēta Reikjavīka – vismazākā Eiropas valstu metropole.
Pastaiga Landmannalaugar ielejā, kur kalni krāsojas oranžsarkani. Slavenais Geizers un viņa mazais
brālis Strokkurs. Zelta ūdenskritums (Gūlfoss), kontinentālo plākšņu atdalīšanās vieta. Senā Īslandes
parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira. Veselīga pelde Zilajā lagūnā. Lidojums Reikjavīka – Rīga.

MEŽONĪGIE RIETUMI
Lidojums Rīga – Sanfrancisko. Romantiskā Zelta vārtu tilta un mazo stāvo ieliņu pilsēta Sanfrancisko.
Napa Valley – vīna darītavu un vīnogu lauku ieleja. Yosemite nacionālais parks – majestātiski kalni un
meži, kas ilgu laiku kavēja kolonistu nokļūšanu līdz okeānam. Nāves ielejas nacionālais parks – vieta,
kur izjust vislielāko augstuma kontrastu – atrodoties ap 80 m zemāk par jūras līmeni, redzamas 3000 m
augstas kalnu smailes. Spēlmaņu galvaspilsēta, kas nes veiksmi daudziem – Lasvegasa, kuras neona
gaismu atspīdums debesīs vakaros redzams jau simtiem kilometru no pilsētas. Rozā kanjoni un klintis
Zion nacionālajā parkā. Elpu aizraujošais Horseshoe Bend skatu punkts. Gaismas spēles pasakainajā
Antilopes kanjonā – viens no neaizmirstamākajiem ceļojuma mirkļiem. Povela ezers.
Inženieru meistardarbs – Glen Canyon dambis. Brīsas kanjona nacionālais parks – sarkanu klints
kolonnu mežs. Lielais kanjons, kur var stundām stāvēt un vērot, kā saules stari apmirdz rūsganās klintis
un Kolorādo upi tālu lejā. Slavenā 66. šoseja. Calico spoku pilsēta – pamesta kovboju pilsētiņa.
Eņģeļu un Holivudas pilsēta Losandželosa, vietas, kas asociējas ar amerikāņu ﬁlmām un seriāliem.
Lidojums Losandželosa – Rīga.

14 dienas
21.04.-03.05.

1750

3★★★★
3★★★

ø

1750

3★★★
3★★

ø

AMERIKAS KRĀSU PALETE ar Jeloustounas nacionālo parku
15 dienas
06.09.-20.09. 2095 3★★★
Lidojums Rīga – Denvera. Klinšu kalni un viena no Amerikas slavenākajām virsotnēm Pikes Peak.
Ļoti neparastais Mātes Dabas veidotais, smilšakmens skulptūru un klinšu dārzs Garden of Gods Colorado
! 3★★
JAUNUMS ø
Springs pilsētiņā. Great Sand Dunes nacionālais parks – klinšu ieskautas, te paceļas varenākās smilšu kāpas
S
IEPAZĪŠANĀ
Amerikas kontinentā, kuras sasniedz pat 230 metru augstumu! Draudīgais un ļoti iespaidīgais Gunnisona
CENA!
melnais kanjons. Dabas fenomens – klinšu arku simfonija Arches nacionālajā parkā. Savdabīgās, klintīs
izveidotās Amerikas iezemiešu apmetnes Mesa Verde nacionālajā parkā.
Soltleiksitija – mormoņu baznīcas štābs un 2002. gada ziemas olimpisko spēļu mājvieta.
Pasaulē lielākais geizeru lauks, viens no kontinenta iespaidīgākajiem ūdenskritumiem, varenais
Jeloustonas Lielais kanjons, tūkstošiem fumarolu, termālie lauki, daudzkrāsaini karstie avoti, travertīna
terases, burbuļojošo dubļu vannas un bagātīgā dzīvnieku pasaule pelnīti ierindo Jeloustonu
(Yellowstone) starp planētas iespaidīgākajiem nacionālajiem parkiem.
Canyonlands nacionālais parks – kanjonu un klinšu pasaku valstība.
Spocīgais lavas lauku apvidus – Craters of the Moon. Black Rock tuksnesis un Piramīdas ezers.
Par Mazo Lasvegasu un pasaulē lielāko mazo pilsētu sauktā Rīno (Reno). Vēsturiskā Virginia City – Marka
Tvena dzimšanas vieta un savulaik bagātākā sudraba drudža pilsēta visā Amerikā.
Viens no augstākajiem, dzidrākajiem, dziļākajiem un aukstākajiem ezeriem pasaulē – slavenais Taho
ezers (Lake Tahoe). Ezeru un kalnu spēles Grand Teton nacionālajā parkā.
Redwood nacionālais parks – pasaulē garākie koki, neskarta okeāna piekraste un neparastais Paparžu
kanjons. Kolumbijas upes aiza un romantiskais Multnomah Falls ūdenskritums.
Krātera ezera nacionālais parks. Sv. Helēnas vulkāns, kurš 1980. gadā piedzīvoja vienu no varenākajiem
vulkāna izvirdumiem pēdējā gadsimta laikā. Vulkāni, lavas lauki un kāpas, krāteri, kristāldzidri zaļganas
un zilganas nokrāsas ezeriņi, sēra avoti, termālie lauki un fumarolas padara Lassen Volcanic nacionālo
parku par vienu no krāsām bagātākajiem visā kontinentā. Kosmopolītiskā Sietla – vecākais tirgus ASV un
pilsētas ikona Space Needle tornis. Lidojums Sietla – Rīga.
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3★★★★ – 3★★

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
AI – All Inclusive
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana

www.impro.lv

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS

17 dienas
Lidojums Rīga – Mehiko. Mehiko: Zokalo – laukums galvaspilsētas centrā – vieta, kur sāka veidoties Mehiko. 09.03.-25.03.
Antropoloģijas muzejs ar lielākajām Meksikas arheoloģijas un mākslas vērtībām.
Gvadelupes baznīca – katra meksikāņa svētākā vieta. Grandiozās Mēness un Saules piramīdas Teotivakanā.
Kalnu ieskautā Uahaka un tās kosmopolītiskā gaisotne, īpašā smaržu un garšu daudzkrāsainība. Senais
olmeku un zapoteku tautu reliģisko ceremoniju centrs Monte Alban. Dabas brīnums Arbol del Tule –
viens no resnākajiem akāciju sugas kokiem pasaulē. Kā no kaktusa iegūst meckalu (arī tekilu)? Degustācija.
Ekskursija ar motorlaivu 1000 m dziļajā Sumidero kanjonā. Brauciens caur tropu džungļiem Čiapas štatā
un tā galvaspilsēta San Cristobal de Las Casas. Tzotzil grupas indiāņu dzīve San Juan Chamulas pilsētā.
Pelde un atpūta pie Agua Azul ūdenskrituma iespaidīgajām kaskādēm. Mītiem apvītā, dziļos tropu mežos
noslēptā Palenke un tās smalkie maiju arhitektūras šedevri. Viena no maiju kultūras nozīmīgākajām
pilsētām Usumacintas upes ielejā – Jahčilana. Džungļos noslēptā senā maiju pilsēta Bonampaka.
Bijusī pirātu pilsēta Kampeče. Jukatanas štata galvaspilsēta baltā Merida. Viens no lieliskākajiem maiju
arhitektūras ansambļiem Čičenica. Pelde kopā ar zivīm pazemes ūdenstilpnes cenotes vēsajā ūdenī.
Atpūta Karību jūras kūrortā Kankunā, All Inclusive viesnīcā. Lidojums Kankuna – Mehiko – Rīga.

www.impro.lv

1895

3★★★★
3★★★

HB
AI

ø
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CENTRĀLAMERIKA // Panama / Kostarika / Venecuēla / Brazīlija

ceļojuma apraksts

laiks

CENTRĀLAMERIKAS DABAS BRĪNUMI  KOSTARIKA UN PANAMA

15 dienas
30.11.-14.12. ~2375

Lidojums Rīga – Sanhosē.
Kostarikas galvaspilsēta Sanhosē, kaﬁjas plantācijas tās apkārtnē.
Kostarikas augstākais vulkāns Irazu. Krāšņie Lankasteras dārzi, kur starp ūdenskritumiem lidinās kolibri.
Mēness ainavas Volcan Poas nacionālajā parkā – smaragdzaļi ezeri, dūmojoši vulkāni un vulkānu krāteri.
Pastaigas Monteverde Cloud Forest džungļos, vērojot krāsainos Centrālamerikas putnus.
Sky Walk – unikāls piedzīvojums, baudot džungļus no putna lidojuma.
Kostarikas iespaidīgākais un visaktīvākais vulkāns Arenal,
kur var noraudzīties izvirdumā un lavas upes plūsmā.
Veldzēšanās tropiskajos Tabacon Springs karstajos avotos Arenala vulkāna pakājē.
Tortugurero nacionālais parks – izbraucieni ar laivām un pastaigas džungļos, krāšņā dzīvnieku un augu
pasaule parkā, ko dēvē par Mazo Amazoni.
Cahuita nacionālais parks. Melno smilšu pludmale.
Atpūta, tropiskajā, koraļļu ieskautajā Bocas del Toro salu arhipelāgā.
Lidojums Bocas del Toro – Panama.
Par astoto pasaules brīnumu dēvētais Panamas kanāls.
Panamas pilsēta, kas apvieno moderno banku arhitektūru ar koloniālo laiku ēkām.
Embera indiāņu cilts un tās primitīvais dzīvesveids.
Portobello koloniālās pilsētas drupas – iespējams, savulaik skaistākā Latīņamerikas ostas pilsēta, kuras
biezie mūri un forti sargāja spāņu salaupīto zeltu no pirātiem.
Lidojums Panama – Rīga.

cena naktsmītnes

3★★★

HB

ø

VENECUĒLA
16 dienas
26.11.-11.12.
Lidojums Rīga – Karakasa.
Kalnu ieplakā ieskautā Venecuēlas galvaspilsēta Karakasa.
Panteons un pilsētas centrs, koloniālā mantojuma un laikmetīgās apbūves sajukums.
Andu kalni – Venecuēlas augstākās teritorijas paramos ar žilbinošām ainavām: sniegotas kalnu galotnes,
koši dzeltenie frailejon ziediņi, kalnu ezeriņi un mazie kalnu ciematiņi.
Lidojums Karakasa – Merida.
Piecu balto ērgļu virsotnes un augstākā no tām – Pico Bolivar (5007 m v.j.l.).
Teritorija no Andu kalniem līdz pat Orinoko deltai tūkstoš kilometru garumā Llanos – labākā vieta
dzīvnieku un putnu vērošanai. Līdzās daudzveidīgiem putnu bariem iespējams redzēt arī jaguārus,
skudru lāci un aligatorus.
Lidojums Karakasa – Los Roques.
Los Roques arhipelāgs, viens no lielākajiem nacionālajiem parkiem Karību teritorijā, veidots, lai saglabātu
unikālo jūras ekosistēmu: mangrovju audzes, koraļļu laukus un jūras zāļu laukus.
Koraļļu vērošana, izbraucieni ar kuģīti arhipelāgā, peldes un atpūta.
Lidojums Los Roques – Karakasa – Tucupita.
Orinoko delta – upju labirints, kas caurauž džungļu biezokņus.
Brauciens ar laivu uz lodžu.
Džungļu iepazīšana – dosimies pastaigās, vērosim eksotiskus augus, putnus un dzīvniekus un
makšķerēsim piraijas. Viena no vislabāk saglabātajām indiāņu kopienām Warao, indiāņu dzīvesveids un
tradīcijas. Palaﬁtos – tradicionālās mājas, kas balstītas uz pāļiem upju krastos.
Latviešu dabas pētnieka Aleksandra Laimes vietas.
Lidojums Tucupita – Ciudad Bolivar.
UNESCO aizsardzībā esošais Kanaimas nacionālais parks, savdabīgie plakanie smilšakmens kalni tepuis
un erozijas radītās ielejas. Otrs slavenākais Venecuēlas kalns Auyantepui, no kura dārdēdams gāžas lejā
pasaulē augstākais ūdenskritums Anhels.
Lidojums ar helikopteru virs ūdenskrituma.
Lidojums Ciudad Bolivar – Karakasa.
Atgriešanās Karakasā.
Lidojums Karakasa – Rīga.
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3★★★★, 3★★★

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
– vienkārša džungļu lodža, pilna pansija džungļos: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
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3★★★★

2450

3★★★

0 FB

HB

ø

2 – cenā iekļauta vīza
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

BRAZĪLIJA AR GLEZNAINO CHAPADA DIAMANTINA NACIONĀLO PARKU

15 dienas
14.10.-28.10

2450

Lidojums Rīga – Riodežaneiro.
Žilbinošā metropole Riodežaneiro. Korkovado kalns, no kura Kristus Pestītāja statuja noraugās uz
pilsētu, Cukura platmales kalns, Rio vecpilsēta, Marakanas stadions un Sambadrome – slavenā Rio
karnevāla mājvieta. Izbrauciens ar kuģīti Rio apkārtnes ūdeņos, piestājot salās, peldes un atpūta.
Igvasu ūdenskritums, kura varenība divarpus reizes pārsniedz slaveno Niagāru, dēvēts par vienu no
dižākajiem dabas meistardarbiem uz planētas.
Ūdenskrituma apskate no Brazīlijas un Argentīnas puses. Sātana rīkle.
Vēsturiskā, krāšņā Salvador da Bahia pilsētiņa, kurā mutuļo tradīcijas un dzīvesprieks.
Cidade Baixa jeb Lejas pilsētas apskate. Amatnieku, rotaslietu un suvenīru paradīze Mercado Modelo.
Ainaviski iespaidīgais Chapada Diamantinas nacionālais parks, ūdenskritumu, klinšu un alu pasaule.
Vakariņas un kultūras programma Salvadorā.
Diena atpūtai vai iespēja piedalīties Sapirangas rezervāta programmā.
Lidojums Salvadora – Rīga.

3★★★★
3★★★

HB

ø
2
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DIENVIDAMERIKA // Čīle / Peru / Ekvadora / Bolīvija / Kolumbija

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ČĪLE UN LIELDIENU SALA

18 dienas
28.11.-15.12

3975

Lidojums Rīga – Santjago.
Kontrastu pilsēta Santjago, valdības ēka Casa de la Moneda, Plaza de Armas, katedrāle,
Konstitūcijas laukums. Bellavista rajons.
Lidojums uz Kalamu.
San Pedro de Atacama. Erozijas mākslas darbi Mēness ielejā.
Pukara de Quitor un citi arheoloģijas izrakumi vēsta par inku un pirmsinku laika civilizācijām.
Atakamas sāls līdzenums, Čaksas lagūna. Flamingu rezervāts.
Augstkalnu lagūnas Miniques un Miscante. Tatio geizeru lauks saullēktā.
Čiu čiu ciematiņi. Čīles garākā upe Loa un Inca Coya lagūna.
Lidojums uz Santjago.
Lidojums uz Punta Arenas.
Punta Arenas pilsēta, Salesian – Patagonijas arheoloģijas un novadpētniecības muzejs.
Skats uz Magelāna straumi. Brauciens cauri Magelāna pampām.
Dienas brauciens ar kuģi pa fjordu uz Balmasedas un Serrano ledājiem: Pēdējās cerības jūras
šaurums, klinšu un ledāju krāvumi, iespējams redzēt kormorānus, jūras vilkus, kondorus.
Gleznaini skarbais Torres del Paine nacionālais parks:
Andu kalnu masīvi, ūdenskritumi, kalnu ezeriņi, ledāji un ledus kritumi.
Tirkīza zilais Nordenskjold ezers.
Lidojums uz Santjago.
Čīles vīna reģiona iepazīšana vīna darītavā Concha y Toro.
Lidojums uz Lieldienu salu, kas Klusā okeāna vidū glabā simtiem skulptūru, par kuru izcelsmi joprojām
tiek diskutēts. Rano Kao vulkāns, no krātera malas iespējams ieskatīties krātera dzelmē un okeāna zilgmē
pie horizonta. Templis, kur notikusi Vinapu ceremonija.
Slavenā Ahu Akivi skulptūru grupas, pati iespaidīgākā Lieldienu salā.
Ahu Tahai komplekss. Slavenākais no Rapa Nui vulkāniem Rano Raraku, te atrasta vislielākā jebkad
izveidotā skulptūra jeb moa 10 m augstumā.
Hanga Tee līcis un Ahu Akanaga skulptūru komplekss.
Lidojums uz Santjago un lidojums Santjago – Rīga.

3★★★★
3★★★

HB

ø

PERU, EKVADORA, BOLĪVIJA
17 dienas
21.10.-08.11. ~2995 3★★★★
Lidojums Rīga – Kito.
Ekvadoras galvaspilsēta Kito. Papallakta karstie vulkāniskie avoti.
3★★★
Piedzīvojumi Amazones džungļos.
HB
Banos pilsētiņa un iespaidīgais Velna ūdenskritums.
ø
Kotapaksi nacionālais parks ar sniegotu kalnu virsotņu un vulkānu ainavām.
Limpiopungo lagūna. Otavales pilsēta, kur lielākā daļa iedzīvotāju ir indiāņi. Ekvatora līnija.
Lidojums uz Limu.
Peru Republikas galvaspilsēta Lima, dēvēta par karaļu pilsētu.
Paracas nacionālais parks un Balestas salas – izbrauciens ar pelikānu, jūras lauvu un pingvīnu vērošanu.
Lidojums virs nazkas līnijām – mītiskas izcelsmes milzīgiem zīmējumiem tuksneša smiltis.
Lidojums Lima – Kusko.
Senā inku galvaspilsēta Kusko. Svētā ieleja, Ollantaytambo, Kenko un citi nocietinājumi, kas liecina par
inku zināšanām un impērijas varenību.
Inku citadele Maču Pikču (2400 m v.j.l.), inku impērijas pilsētas plānošanas meistardarbs.
Brauciens pa Andu kalniem, La Raya kalnu pāreja.
Pasaulē visaugstāk kuģojamais un Dienvidamerikas lielākais ezers Titikaka.
Uros cilts peldošo, no niedrēm veidoto salu apmeklējums.
Bolīvija. Isla del Sol – inku svētvieta un sala Titikakas ezerā.
Augstākā galvaspilsēta pasaulē Lapasa.
Savdabīgās ainavas Mēness ielejā.
Lidojums Lima – Rīga.
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– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
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ELDORADO MĪTI UN REALITĀTE KOLUMBIJĀ

14 dienas
24.11.-07.12. februārī

Lidojums Rīga – Bogota.
Ierašanās El Dorado lidostā. Kolumbijas galvaspilsēta Bogota, tās vēsturiskais centrs La Candelaria, Plaza
Bolivar, bagātīgas kolekcijas Zelta muzejā.
Zipakiras Sāls raktuves 200 m dziļumā zem zemes, koloniālo pilsētu pērle Villa de Leyva.
Lidojums uz Kartagenu.
Kartagena de las Indias ar pilsētas nocietinājuma mūriem un koloniālā laika ēkām ir viens no UNESCO
objektiem Kolumbijā, tajā pašā laikā tā ir piektā lielākā urbānā teritorija, moderns ﬁnanšu centrs.
Iespaidīgākais cietoksnis Amerikas kontinentā Castillo de San Felipe.
Relaksējoša atpūta Karību jūras ūdeņos Rosario arhipelāgā, izbrauciens ar kuģīti, peldes un
snorkelēšana. San Martin de Pajarales akvārijs.
Tairona nacionālais parks Karību jūras piekraste: koraļļu riﬁ, mangroves,
baltas smilšu pludmales un tirkīzzils ūdens.
Lidojums Bogota – Rīga.

cena naktsmītnes

!
JAUNUMS

3★★★★
3★★★

HB

ø
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INTEREŠU CEĻOJUMI // kalnu slēpošana

SLOVĀKIJA

AUGSTIE UN ZEMIE TATRI

29.01.-05.02.
19.02.-26.02.
no Ls 195

Tatri ir mazākais augstkalnu rajons pasaulē, vairāk nekā 25 virsotnes pārsniedz 2500 m, ~15 slēpošanas vietas dažādām
gaumēm, 10 no tām aprīkotas ar mākslīgā sniega ražošanas lielgabaliem.
Augstajos Tatros – Štrebske Pleso, Tatranska Lomnica, Bachledova, Dolina; Zemajos Tatros – Jasna, Tāle, Ružomberok,
Myto pod Dumbierom, Malinne, Čertovica, Liptovska Teplička, Lopušna Dolina, Telgart, Plejsy, Donovaly.
Cenas Slovākijā ir ļoti simpātiskas! Slēpošanas trases atrodas ~30-90 min. brauciena attālumā no viesnīcas Popradā.
IMPRO autobuss katru dienu grupu nogādās tajā slēpošanas trasē, kurā tobrīd būs vislabvēlīgākie slēpošanas apstākļi,
un visu dienu atradīsies blakus slēpošanas vietai.
Pēc grupas vēlēšanās lielākais termālo baseinu komplekss Centrāleiropā, ekskursija stalaktītu alās u. c.
Naktsmītne: 3★★★ viesnīca SATEL Popradā. 2/3 vietu numuriņi ar dušu/ WC, TV. Viesnīcā darbojas kafejnīca, bārs,
restorāns, kosmētikas kabinets, trenažieru zāle ar saunu un masāžu.

AUSTRIJA

BAD GASTEIN 5443250 m v.j.l. ;

★★★★★

<

★★★★★

Bādgašteina – Alpu kūrorts, kurš vēstures hronikās parādās jau 17. gs., kad tika atklātas Gašteinas ielejas
pazemes ūdeņu brīnumainās dziednieciskās spējas. Īpašu uzplaukumu mazā kūrortpilsētiņa piedzīvoja 19. gs. beigās –
ķeizarienes Elizabetes laikā. Tad uz Bādgašteinu sakārtot domas un “uzlabot asinis” brauca daudzi tā laika bagātie un
slavenie ļaudis. Šodien Bādgašteina vēl joprojām ir slavena ar termālajiem pazemes avotiem un dziedinošajām radona
alām, kas kombinācijā ar plašajām aktīvās atpūtas iespējām un slēpošanas trasēm gandrīz 200 km kopgarumā padara
šo kūrortu par ideālu ziemas atpūtas vietu.
04.03.-13.03.
11.03.-20.03.
no Ls 260

Naktsmītne: 2 apartamentu māja Landhause St. Georg (www.gogastein.com).
Apartamenti atrodas 800 m attālumā no Felsenterme, pilsētas centra, dzelzceļa stacijas un Stubnerkogel ski pacēlāja.
Mājīgi apartamenti ar balkonu, virtuvi, kabeļtelevīziju, atsevišķām guļamistabām, dušu, WC.
Pieejams arī bezvada internets.

19.03.-26.03.
no Ls 390

Lidojums Rīga – Linca - Rīga.
Naktsmītne: 2 apartamentu māja Landhause St. Georg (www.gogastein.com).
Apartamenti atrodas 800 m attālumā no Felsenterme, pilsētas centra, dzelzceļa stacijas un Stubnerkogel ski pacēlāja.
Mājīgi apartamenti ar balkonu, virtuvi, kabeļtelevīziju, atsevišķām guļamistabām, dušu, WC.
Pieejams arī bezvada internets.
3★★★ viesnīca SIMADER (www.simader.lv). Viesnīca atrodas Bādgašteinas ielejas dienvidu daļā 500 m no Stubnerkogel
ski pacēlāja, kas uzvedīs 2246 m augstumā, kur savu trasi atradīs gan slēpotājs, gan snovbordists, gan mogula cienītājs.
Arī pārējās viesiem tik svarīgās vietas termālo baseinu komplekss Felsenterme, pilsētas centrs un dzelzceļa stacija –
atrodas 500–600 m attālumā no viesnīcas. 4 km no Bādgašteinas ir Sportgašteina, kur 2690 m augstumā iespējams
slēpot līdz pat aprīļa beigām.

AUSTRIJA

ZELL AM SEE 7502000 m v.j.l. / KAPRUN 7703229 m v.j.l. ;
SAALBACHHINTERGLEMM

25.02.-06.03.
Ls 380

Zell am See ir viens no Austrijas populārākajiem un visai ģimenei draudzīgākajiem slēpošanas kūrortiem, kur padomāts
gan par pieaugušo, gan mazo ģimenes locekļu izklaides iespējām.
Kitzsteinhorn ledājs 1965. g. kļuva par pirmo ledāju Austrijā, ko sāka izmantot slēpošanai.
Mūsdienās Kitzsteinhorn ledājs ir apvienojies ar Kaprunas un Cellamzē slēpošanas trasēm, kopā veidojot milzīgu
slēpošanas reģionu Zell am See / Kaprun. 54 moderni pacēlāji, 130 km trašu kopgarums, no kurām 20% ir melnās; 38% –
zilās un 42% – sarkanās trases. Plašas iespējas arī snovbordistiem – 2 parki un 2 half-pipe trases.
Pateicoties Kitzsteinhorn augstumam (pacēlājs uzved līdz 3029 m), ledāja trasēs sniega garantija ir no
decembra sākuma līdz pat aprīļa beigām.
Saalbach – Hinterglemm slēpošanas reģions atrodas tikai 15 km attālumā no Zell am See.
Labi kopto trašu kopgarums ir 200 km (90 km zilas, 95 km sarkanās un 15 km melnās trases); darbojas 55 moderni
pacēlāji, iekārtotas trases snovbordistiem un 10 km garumā – distanču slēpotājiem.
Naktsmītne: 3★★★ Hotel Feriendorf Ponyhof (www.feriendorf-ponyhof.com).
Atrodas 2 km no Fusch ciematiņa, 15 km attālumā no Zell am See un 30 km attālumā no Saalbach-Hinterglemm.
Viesnīcā pieejams restorāns, lifts, peldbaseins, sauna, ﬁtness, solārijs (par papildu maksu), bērnu istaba, autostāvvieta.
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★★★★

<

★★★

www.impro.lv

AUSTRIJA

SKI AMADE 6302188 m v.j.l. ;

25.12.-03.01.
Ls 450

Ski Amade kā vienota slēpošanas sistēma ir Austrijas lielākais slēpošanas reģions Zalcburgas un Štīrijas zemēs.
Ar vienu slēpošanas karti jūs varat slēpot piecos izcilos slēpošanas kūrortos: Salzburger Sportwelt, Šladminga – Dahšteina,
Bādgašteina, Hochkonig’s Winterreich un Grosarltal, kas kopumā piedāvā 865 km visdažādāko trašu un 276 pacēlājus.
Amade sistēma piedāvā aktīvu kalnu slēpošanu, lieliski apries-ski, kā arī romantisku, kulturālu vai trakulīgu atpūtu.

★★★★★

<

★★★★★

Naktsmītnes: 3★★★ viesnīca EBNERWIRT (www.ebnerwirt.at) Ebenas ciematiņā 6 km no Flachau pacēlāja.
Uzgaidāmā telpa, restorāns, lifts, TV telpa, telpa grupu pasākumiem. Numuriņā duša, WC, Sat TV, radio, balkons.

AUSTRIJA

ZILLERTAL 5443250 m v.j.l. ;

14.01.-23.01.
19.03.-28.03.
no Ls 350

Cillertāles ieleja ir plašs un lieliski aprīkots slēpošanas apgabals Austrijas Alpos, kas savieno 527 km slēpošanas nogāžu
un kurā ir derīga viena pacēlāju karte. Trašu kopgarums 143 km: vieglās – 42 km, vidējās – 84 km, grūtās – 17 km.
Hintertux ledājs – slēpošana virs 3000 m v.j.l. Trašu kopgarums 89 km: vieglās – 23, vidējās – 48,5 km, grūtās – 17,5 km.

★★★★★

<

★★★★★

Naktsmītne: 3★★★ Hotel – Pension TANNERHOF (http://www.hotel-pension-tannerhof.com). Pansija atrodas Cillertāles
ielejā, Zell am Ziller ciematiņā, 5 min. attālumā no vilciena stacijas. Pansijā: atpūtas telpa ar kamīnu, restorāns, telpa
inventāra glabāšanai.
★★★
Gasthof Böleiterhof (www.boeleiterhof.com) atrodas 100 m attālumā no Tannerhof viesnīcas.
Sauna, solārijs un ﬁtness (par papildu samaksu), atpūtas telpa ar galda tenisu, telpa inventāra glabāšanai.

ITĀLIJA

LIVIGNO 18162798 m v.j.l. ;

11.02.-20.02.
no Ls 260

Livinjo ir viens no visaugstāk novērtētajiem kalnu slēpošanas kūrortiem Eiropā (1800 m v.j.l.), kas atrodas Itālijas Z daļā pie
Šveices robežas. Trašu kopgarums 120 km: vieglās – 30 km, vidējās – 70 km, grūtās – 20 km. Snovborda trases – 70 km.

★★★★

<

★★★★

Naktsmītnes: 2 apartamenti 2-7 personām (Studio, Bilo, Trilo) Livinjo, Teolas reģionā, 300-900 m no pacēlājiem.
Gultasveļa un beigu uzkopšana jau ietilpst cenā.
Apartamentos: duša/WC, TV, telefons, virtuves stūrītis – ledusskapis, plīts.

FRANCIJA

VAL CENIS 1300  2800 M V.J.L. 

19.03.-26.03.
no Ls 380

Lidojums Rīga – Cīrihe – Rīga.
Val Cenis slēpošanas kūrorts izveidojies, apvienojoties diviem blakus esošiem miestiņiem – Lanslebourg un Lanslevillard.
Popularitāti slēpošanas kūrorts ieguvis, ne tikai pateicoties lieliski aprīkotām trasēm, bet arī pievilcīgo cenu dēļ. 125 km
marķētu trašu (9 zaļas, 18 zilas, 23 sarkanas un 5 melnas), 27 moderni pacēlāji, 27 km distanču slēpošanas trases,
snovborda parks, slēpošanas un snovborda skola – viss, kas nepieciešams lieliskām brīvdienām.

!
JAUNUMS

Naktmītne: 2 apartamentu rezidence La Residence Les Balcons de Val Cenis le Haut
(www.les-balcons.co.uk/presentation/les-balcons-de-val-cenis-le-haut.html). 4/6 un 5/7 personu apartamenti ar dušu,
vannu, WC, Sat TV, pilnībā aprīkotu virtuves stūrīti.

INDIVIDUĀLAJIEM SLĒPOTĀJIEM
Sadarbībā ar IMPRO partneriem piedāvājam rezervēt naktsmītnes slēpošanas kūrortos Slovākijā, Čehijā, Austrija,
Itālijā, Francijā, Somijā.
Pieprasījumam atbilstošus piedāvājums kūrortos, kur IMPRO ir sadarbības partneri, jūs saņemsiet bez maksas.
IMPRO pakalpojuma maksa par rezervāciju:
kompānijām līdz 12 cilvēkiem – Ls 20 uz visiem, grupām no 12 personām – Ls 30 uz visiem.
Tā kā ne visos ziemas kūrortos IMPRO ir sadarbības partneri un tāpēc visām vēlmēm atbilstošas rezervācijas nevar tikt
garantētas, meklējumu process katra konkrēta pasūtījuma sakarā būs īpašs,
un to veiksim tikai pēc Ls 10 iemaksas IMPRO kasē vai kontā.
Minētā summa segs piedāvājumu meklēšanas procesā ieguldīto laiku un komunikācijā iztērētos līdzekļus, IMPRO to
neatmaksās gadījumos, ja nespēs nodrošināt klientu vēlmēm atbilstošu piedāvājumu izvēlētajā kūrortā (vai kūrortā,
kurā IMPRO nav sadarbības partneru, vai kūrortā, ar kuru IMPRO nav tiešas sadarbības).

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2011 BRATISLAVĀ, SLOVĀKIJĀ

7 dienas
29.04.-05.05.

Brauciens caur Lietuvu, Poliju un Čehiju. Ierašanās Bratislavā.
Hokeja spēle Čehija – Latvija.
Ondrej Nepela arēna. Bratislavas apskate – pils, cietoksnis, vecpilsēta, simpātiskās ielu skulptūras.
Pacēlājs Zobor kalnā, Nitras vīna reģions un vīna degustācija vīna pagrabos.
Hokeja spēle Latvija – Somija.
Vēsturiska pilsētiņa kalnos Banska Škavņica (UNESCO).
Hokeja spēle Latvija – Dānija.
Brauciens caur Poliju un Lietuvu.

PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2011 BRATISLAVĀ, SLOVĀKIJĀ
Lidojums Rīga – Vīne.
Ierašanās Bratislavā. Hokeja spēle Čehija – Latvija. Ondrej Nepela arēna.
Bratislavas apskate – pils, cietoksnis, vecpilsēta, simpātiskās ielu skulptūras.
Pacēlājs Zobor kalnā, Nitras vīna reģions un vīna degustācija vīna pagrabos.
Hokeja spēle Latvija – Somija. Vēsturiska pilsētiņa kalnos Banska Škavņica (UNESCO).
Hokeja spēle Latvija – Dānija.
Lidojums Vīne – Rīga.

PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2011 BRATISLAVĀ, SLOVĀKIJĀ individuāli
Naktsmītnes no 30 EUR personai par nakti.
Lidojums uz Vīni (turp un atpakaļ) no Ls 160 personai.
Iespējams pasūtīt arī ekskursijas un biļetes uz hokeju.

7 dienas
29.04.-05.05.

cena naktsmītnes

260
+
biļetes

3★★★

535
+
biļetes

3★★★★

7 dienas
29.04.-05.05.

EIROPAS ČEMPIONĀTS BASKETBOLĀ 2011 LIETUVĀ
2011. gada Eiropas čempionāts basketbolā notiek basketbola lielvalstī tepat kaimiņos Lietuvā.
Spēles norisināsies sešās Lietuvas pilsētās (Viļņā, Kauņā, Klaipēdā, Paņevežā, Šauļos un Alītā), ﬁnālspēles
notiks Kauņā. Pirmo reizi čempionātā piedalīsies 24 valstu komandas, ieskaitot Latvijas valstsvienību.
Par pasākuma popularizēšanu rūpēsies lietuviešu leģenda Arvīds Sabonis, viņš ieguvis čempionāta oﬁciālā
vēstnieka titulu.

31.08.-18.09.

no 9
+
biļetes

Noklūšana uz spēlēm un atpakaļ (ceļš komfortablā autobusā sporta fanu kompānijā).
no Ls 9 (Šauļi, Paņevežā).
no Ls 10 (Klaipēda).
no Ls 12 (Kauņa, Viļņa, Alīta).
Saskaņā ar čempionāta graﬁku, piedāvāsim naktsmītnes un biļetes.

FORMULA 1 STAMBULĀ individuāli
Lidojums Rīga – Stambula.
Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā Turcijas pilsēta Stambula:
pasaulslavenā Soﬁjas katedrāle, Sultāna Ahmeda mošeja, Topkapi pils, Lielais tirgus.
★★★★
viesnīca Stambulas centrā, transporta pakalpojumi no lidostas un uz lidostu.
F1 treniņbraucieni un sacensības Istanbul Park trasē.
Lidojums Stambula – Rīga.
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3★★★★, 3★★★

– viesnīcas, divvietīgi numuri ar WC un dušu

5 dienas
05.05.-09.05.

385
+
biļetes

3★★★★

DZĪVO AR GARŠU UN CEĻO AR GARŠU!
IMPRO CEĻOTĀJU KLUBIŅAM
15. sezona!
JANVĀRIS
08.01. VJETNAMA,
LAOSA,
KAMBODŽA
15.01. NEPĀLA
22.01. DIENVIDKOREJA

29.01. NAMĪBIJA,
DIENVIDĀFRIKA

Nokļūt 750 gadu senā pagātnē mūsdienās? Tas ir iespējams! Senā Khmeru impērijas galvaspilsēta Angkora
tiek dēvēta par astoto pasaules brīnumu. Milzīgais Tonle Sap ezers ar peldošo Venēcijas tipa ciemu.
Miljons ziloņu karalistes galvaspilsēta Luanprabanga. Unikālie vjetnamiešu partizānu tuneļi 200 km garumā.
Stāstnieki: Jānis Kreicbergs un Māris Parﬁanovičs
Namaste! Budisma pērle ar Durbanas laukumu – Katmandu pilsēta. Spēcīgākā budisma svētvieta –
Swayambunath stūpa ar mistiskajām Budas acīm. Amatnieku un mandalu skolu pilsēta Bahtapura. Kur slēpjas
Nepālas vilinājums un askētiskais šarms? Tas jānoskaidro katram pašam.
Stāstnieks: Ints Mūrnieks
Zeme, kas neatklājas uzreiz. Āzijas “Havaju salas” Čedžu pārsteigumi – fantasmagora vide, pussnaudā dusoši
vulkāni, zeltainas pludmales, pūķa galvas klints, tējas plantācijas, Dieva dīķis Cheongjiyeon, mandarīnu
ferma, lavas ala Manjanggul un burvju ceļš. Korejas pilsētu biznesa vide un skudrpūžņa iespaids pretstatā
budistu klosteru mieram un sakārtotībai. Tradicionālā korejiešu virtuve pretstatā jau pazīstamo suši un sašimī
baudīšanai visādos veidos, pat mēģinot pieveikt dzīvu astoņkāji.
Stāstniece: Ilze Neikena
Pārsteigumi un kontrasti... Valstis, kurās atrodas planētas varenākie kanjoni – Fish River Canyon un Blyde River Canyon;
Namība tuksnesis ar kāpām, kas sasniedz pat 385 m augstumu; Etošas un Krīgera parki – ievērojamākie Melnajā
kontinentā; viena no pasaules skaistākajām pilsētām Keiptauna un vulkāna krāterī veidota Pazudusī Pilsēta –
Sansitija; viena no planētas spocīgākajām vietām – Skeletu krasts... Stāstnieki: Intra Liepiņa un Jānis Kreicbergs

FEBRUĀRIS
05.02. JAUNZĒLANDE

12.02. MISTISKĀS
ŠANGRILAS
MEKLĒJUMOS –
MAZĀ TIBETA UN
KAŠMIRA
19.02. BRAZĪLIJA
26.02. OMĀNA UN
ARĀBU EMIRĀTI

Garā, baltā mākoņa un Gredzenu pavēlnieka zeme – Ziemeļu salas ģeotermālie apgabali un Dienvidu salas
dabas krāšņums. Kivi – putns, cilvēks vai oga? Maori – retie pilntiesīgie, balsstiesīgie, cienītie iezemieši
pasaulē. Kuka kalna spožums un posts. Kvīnstauna – pasaules neprāšu galvaspilsēta.
Kāpēc nobeigt oposumu ir svētīgs darbs?
Stāstnieks: Raitis Strautiņš
Šangrila... sinonīms paradīzei Zemes virsū, laimīgo zemei, Šambalai – no ārpasaules noslēgtai, leģendām
apvītai, utopiskai ielejai Himalaju sirdī, kur valda absolūta harmonija, miers un nemirstība, cilvēku prāts
un dvēsele ir tīrāka par tīru, bet kalnu ainavas skaistākas par skaistu... paliek tikai jautājums: kas zina,
kur atrodas Šangrila? Runā, ka tā varētu būt Mazajā Tibetā – Ladakhas provincē Indijas galējos ziemeļos...
Stāstnieks: Jānis Kreicbergs
Brazīlijas melnā galvaspilsēta Salvadora- Āfrikas ritmi, krāsas, izdarības. Capoeira gan kā spēle, gan reizē kā cīņa un
deja. Igvasu ūdenskrituma apdullinošais spēks, lietusmeži un Riodežaneiro – žilbinoša metropole ar slavenām
pludmalēm, saules, karnevāla un karstasinīgu deju pilsēta. Laižam dzīves mutulī! Stāstnieks: Andris Geidāns
Zemes dzīļu naftas lauki šo valsti ir pacēluši pārticības augstumos. Omānas Sultanāts ir pārvērties par
modernu nāciju, kur kamieļu vietā tuksnesī tiek triekti apvidus automašīnu jaunākie modeļi, bezceļi mijas ar
maģistrālēm. Skorpioni un hennā krāsotas rokas, vīriem aiz jostas aizbāzts tradicionālais duncis.
Tā ir tikai daļa no arābu pasaules.
Stāstnieks: Māris Parﬁanovičs

MARTS
05.03. IRĀNA

12.03. BIRMA

19.03. LĪBIJA UN
DŽERBAS SALA
26.03. GRUZIJA

Mūžīgā pavasara un Zīda ceļa zeme ar Senās Persijas autentiskiem kultūras gigantiem mākslā un arhitektūrā.
Ticība kā dzīvesprieks. Vai skaistie irāņi ir kā Poruka attēlotie 19. gadsimta ideālie latvieši ar neviltotu un plašu
sirsnību? Ko īsti runāja persiešu pravietis Zaratustra? Mīti un realitāte, iedomātais un patiesais
par Irānu un irāņiem.
Stāstnieki: Askolds Tālbergs, Pēteris Stumburs
Pierakstos minēts, ka 13.gs. beigās, kad Marko Polo ieradies vienā no mūsdienu Mjanmas senākajām
galvaspilsētām Baganā, zelts klājis tempļus pirksta biezumā un izmantots kā bezgalīgas cieņas apliecinājums
Budam. Tempļi, pagodas un “mūku armija”, garīgums un tolerance, neskaitāmas galvaspilsētas un
multikulturālisms, politiskie un klimatiski satricinājumi, dabas bagātības, korupcija... Stāstnieks: Māris Parﬁanovičs
Latviešiem labi zināmi ir lībieši, kas dzīvo Kolkas ragā, bet ar ko savdabīgi ir Āfrikas lībieši? Tripole – Lībijas
galvaspilsēta vēstures un civilizācijas līkločos. Romas impērijas varenā pilsēta Leptis Magna un šobrīd
labvēlīgais pulkvedis Kadaﬁ. Sabrata romiešu senpilsēta ar unikālo trijstāvu amﬁteātri... Tunisijas alu cilvēki –
trogloīdi. Unikālā Džerbas sala ar vienu no jūdaistu galvenajām svētvietām.
Stāstnieks: Askolds Tālbergs
Gruzija pamatoti var pretendēt uz vīna dzimtenes statusu, jo arheoloģiskie materiāli apliecina, ka valsts teritorijā
vīndaru tradīcijas eksistēja jau pirms vairāk nekā septiņiem tūkstošiem gadu. Gruzijas vīns, izslavētā
gruzīnu viesmīlība, un... tosti, tosti, tosti par mīlestību, ģimeni, brīvu Gruziju un veiksmi! Valsts, kura lēnām iet
savu ceļu un saglabā kultūras vērtības.
Stāstniece: Dace Bukševica, viesis no Gruzijas Irakli Buskhrikidze

APRĪLIS
02.04. VENECUĒLA

09.04. TIBETA UN
SIČUAŅAS
PROVINCE
16.04. GRIEĶIJA UN
KORFU SALA

Atklāsmes no “zudušās pasaules “ Gajānas plakankalnē. Kāda saistība Gaujai ar Venecuēlu, un ko te īsti
meklēja latvietis Aleksandrs Laime? Kā dzīvo Orinoko deltas indiāņi un Andu Kordiljeru iedzīvotāji?
Ko sevī slēpj Karību reģiona pērle Los Roques arhipelāgs? Putnu vērošanas paradīze Llanos un kaﬁjas
plantācijas Meridā…
Stāstnieki: Andris Klepers un Rimants Liepiņš
Augstākais no augstākajiem – Everests jeb Sagarmatha! Lielo pandu dzimtene Sičuaņa. Kā lielajām pandām
tur klājas tagad? 71 m augstums – vai ticēsiet, ka tas ir pasaules lielākās Budas statujas augums?
Daoistu un budistu svētais kalns Emei Shan. Dalailamas bijusī rezidence Potalas pils un viņa vasaras pils
Norbulinka.
Stāstnieki: Uldis Klepers un Edgars Kuzmans
Tik zināmā un mūžam no jauna atklājamā Grieķija... Vai sirtaki ir grieķu nacionālā deja?
Kādos gadījumos grieķi lieto visatpazīstamāko savas zemes brendiju Metaxa? Kas ir kumkuats?
Kāpēc Korfu sauc par Sisi, brāļu Darelu un svētā Spiridona salu?
Stāstnieks: Arvis Desmitnieks

Pasākuma norises vieta un laiks: Rīgas Latviešu biedrības nams, 124. telpa, plkst. 11.00.
KLUBIŅA pasākumu apmeklēšana tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās (tālr. 67221312).
Ieejas karte uz vienu pasākumu – Ls 4. Atlaides: uz 5 pasākumiem (norādot konkrētos datumus) – Ls 17.
Programmā iespējamas izmaiņas – sekojiet informācijai www.impro.lv. UZMANĪBU! Vietu skaits ir ierobežots!
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CEĻOJUMI PĒC IZBRAUKŠANAS DATUMA 2011
maršruta nosaukums

lidojums datums

JANVĀRIS
KALNU SLĒPOŠANA ZILLERTAL
LIELAIS DIENVIDINDIJAS CEĻOJUMS
F
KALNU SLĒPOŠANA AUGSTIE UN ZEMIE TATRI
SMAIDU ZEME TAIZEME
F
FEBRUĀRIS
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI
ZIRGI UZ LEDUS UN ALUS ZUPA – SARTAI 2011
AUSTRĀLIJA – VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU
F
KALNU SLĒPOŠANA LIVIGNO
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI
ZIEMAS PIEDZĪVOJUMI IGAUNIJĀ
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
F
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI
KALNU SLĒPOŠANA AUGSTIE UN ZEMIE TATRI
SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA (INDONĒZIJA) F
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ
F
CITRONU FESTIVĀLS MONTONĀ UN KARNEVĀLS NICĀ
F
JAMBO KENIJĀ
F
DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ
F
KALNU SLĒPOŠANA ZEEL AM SEE, KAPRUN, SAALBACH  HINTERGLEMM
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI
INDIJAS KONTRASTI
F
MARTS
VENĒCIJAS KARNEVĀLS
F
KALNU SLĒPOŠANA BADGASTEIN
KAZIUKO MUGE JEB SV. KAZIMIRA SVĒTKI VIĻŅĀ
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
F
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA
F
MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS
F
ZUDUŠĀS DŽUNGĻU PILSĒTAS, GLEZNAINĀS AINAVAS UN ZELTA TEMPĻI
F
KALNU SLĒPOŠANA BAD GASTEIN
ETIOPIJAS DIENVIDI – OMO IELEJAS KOLORĪTS
F
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ
F
NEPĀLA – NO DŽUNGĻIEM LĪDZ HIMALAJIEM
F
KALNU SLĒPOŠANA BADGASTEIN
F
KALNU SLĒPOŠANA ZILLERTAL
KALNU SLĒPOŠANA VAL CENIS
F
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME
F
ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS
F
UZLECOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA
F
SMAIDU ZEME TAIZEME
F
GRAND PARIS KOPĀ AR ARNI OZOLU
F
APRĪLIS
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
PAVASARIS BEĻĢIJĀ UN HOLANDĒ
F
APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA
F
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ
F
KLASISKĀ ĶĪNA UN JANDZI KRUĪZS
F
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
PAVASARIS BENELUX VALSTĪS
TUVO AUSTRUMU DĀRGUMI: SĪRIJA, LIBĀNA UN JORDĀNIJA
F
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
F
PARĪZE UN LUĀRAS IELEJA AR ARNI OZOLU
F
DIVU KONTINENTU KARALIENE – STAMBULA
F
LIELDIENU BRĪVDIENAS MAĶEDONIJĀ UN ALBĀNIJĀ
F
LIELDIENU BRĪVDIENAS ANDALŪZIJĀ UN GIBRALTĀRS
F
NEAPOLE, SORENTO, KAPRI UN ISKIJAS SALAS
F
LIELDIENAS GRIEĶIJĀ  NO AFONA KALNA LĪDZ OLIMPAM
F
MEŽONĪGIE RIETUMI
F
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA LIELDIENĀS
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS
LIELDIENU BRĪVDIENAS LISABONĀ UN TĀS APKĀRTNĒ
F
ČETRAS DIENAS TOSKĀNĀ
F
DIEVA BUČA SICĪLIJA
F
GRAND PARIS KOPĀ AR ARNI OZOLU
F
LIELDIENU OLU RIPINĀŠANA JĀŅKALNOS
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
PUTNU VĒROŠANA VENTES RAGĀ, NEMUNAS DELTA UN PAPES DABAS PARKS
NO PLITVICES EZERIEM LĪDZ POSTOJNAS PAZEMES ALĀM
F
BARSELONA UN KATALONIJA
F
ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS
F
PĒTERBURGA MAIJA SVĒTKOS

dienas

jaunums

cena Ls

lpp.

no 350
1150
no 195
1079

87
66
86
72

41
20
3450
no 260
13
26
735
41
no 195
1645
1195
380
1775
1195
no 380
13
995

13
15
78
87
9
12
59
13
86
76
67
43
62
75
86
9
66

14
28
29
30

10
15
8
13

5
5
9
11
12
12
13
19
19
20
23
25
25
25
25
26
27

2
1
17
10
1
1
8
2
8
15
15
5
11
15
11
1
13

3
4
5
6
6
9
11
11
13
16
16
19
19
19
20
27
27
27
28

6
10
2
8
15
17
15
10
11
15
12
8
10
8
11
9
13
13
7

325
no 260
49
735
1125
1895
1745
no 260
1325
1195
1145
no 390
no 350
π no 380
895
895
2195
1059
315

50
86
16
59
76
81
75
87
63
67
69
86
87
87
61
71
71
72
41

2
4
7
12
13
15
16
16
16
17
17
20
21
21
21
21
21
22
22
22
22
22
22
23
23
24
27
28
28
29

2
7
8
7
5
15
2
9
12
8
4,5
5
6
4
5
6
14
6
9
5
4
4
7
1
2
2
5
7
11
5

43
480
795
295
495
1475
43
370
1095
540
375
440
415
485
475
440
1750
160
295
495
415
390
355
18
43
55
385
520
1375
145

13
44
59
44
45
71
13
44
58
55
41
56
31
46
50
54
80
30
33
47
50
50
41
9
13
15
32
46
49
17

π

π

π

π
π
π

π
π
π
π

π

maršruta nosaukums

GOTLANDE
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA
BERLĪNE, BRĒMENE, HAMBURGA, LĪBEKA
PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2011 BRATISLAVĀ, SLOVĀKIJĀ
PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2011 BRATISLAVĀ, SLOVĀKIJĀ
DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU VIKTORU KALNIŅU
NO EGLES DĒLA ČIEKURA LĪDZ KOKA KLUCIM KONSTANTĪNAM
HĀPSALU UN MATSALU NACIONĀLAIS PARKS
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA
BRĪVDIENAS PRĀGĀ
VĪNE UN DONAVAS LOKS
MALTA UN GOCO SALAS
CIVILIZĀCIJU KRUSTCELĒS  LIBĀNA
JORDĀNIJA
MAIJS
TRĪS ZVIEDRIJAS GALVASPILSĒTAS
ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE
BRĪVDIENAS ANGLIJĀ
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
PĀRSTEIDZOŠĀ ĶĪNA
BRĪVDIENAS ĪSLANDĒ
MADEIRA AR ZIEDU SVĒTKIEM FUNŠALĀ
NEIEPAZĪTĀ LATGALE KOPĀ AR IGORU MIDRIJĀNI
NEPARASTĀ KURZEME
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
SĀMSALA
ZIEDI, ZIEDI... UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ
EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
SĒLIJAS PUSĒ
TALLINA UN APKĀRTNE
PALANGA UN KURŠU KĀPA
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI
HORVĀTIJA PAVASARA ZIEDONĪ
DIENVIDKURZEME KOPĀ AR INGMĀRU LĪDAKU
GARDĒŽU TŪRE  ABRENI LŪKOTIES KOPĀ AR IGORU ZIEMELI
DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ
AR KĀJĀM PIE KAIMIŅIEM
NEMUNAS IELEJAS PILIS
PRĀGA UN KARLOVI VARI
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA
VIDUSLATVIJAS GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI
DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ
FRANČU RIVJĒRA
JŪNIJS
LUSTĪGĀS BRĪVDIENAS APŪLIJĀ
BARI, ALBEROBELLO UN KORFU SALA  ITĀLIJA, GRIEĶIJA
TALLINA, TARTU
LATGALES SAKRĀLAIS MANTOJUMS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU
LEĢENDAS ĒRBERĢES PUSĒ
NO CĒRTENES LĪDZ PIEBALGAI
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA
ŠVEICES LIELAIS LOKS
IGAUNIJAS SALU TŪRE
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS
VĒDERPRIEKI ZIEMEĻVIDZEMĒ KOPĀ AR IGORU ZIEMELI
APKĀRT BURTNIEKU EZERAM KOPĀ AR ANDRI KLEPERU
LATGALES KULINĀRAIS MANTOJUMS KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS UN DZIEDOŠO AKMEŅU IELEJA
VASARAS SAULGRIEŽU IESKANDINĀŠANA KOPĀ AR ILGU REIZNIECI
EIROPAS EZERU SONĀTE
GRAND PARIS KOPĀ AR ARNI OZOLU
PĒTERBURGAS BALTĀS NAKTIS
GDAŅSKA, MALBORKAS PILS  VĀCU ĶEIZARU LEPNUMS
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
BAVĀRIJA UN ZALCBURGA
MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS  MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA
SKAISTKALNE UN LIETUVAS ALUS GALVASPILSĒTA BIRŽI
LEJASKURZEMES LABUMI KOPĀ AR INESI ROZI
MUNAMEĢIS UN TARTU
LIETUVAS GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR IGORU ZIEMELI
LĪGO LUSTES TRANSILVĀNIJĀ
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
KOPENHĀGENA UN SKONE

lidojums datums

dienas

29
29
29
29
29
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4
3
6
7
7
1
1
2
2
5
5
5
8
9
9

1
1
1
1
2
4
5
7
7
7
7
7
14
14
14
14
14
17
21
21
21
21
21
23
26
28
28
31

4
7
4
8
12
6
8
2
1
2
2
1
1
2
2
2
9
8
1
2
1
2
2
6
6
2
1
5

2
2
4
4
4
4
5
8
10
10
11
11
11
11
12
13
14
15
15
15
16
17
18
18
18
18
18
19
21

5
5
2
2
1
2
6
8
3
9
2
2
2
1
1
9
7
5
5
5
6
15
1
2
1
2
9
8
7

F
F

F
F
F
F
F
F
F
F

F
F

F
F
F
F

F

F
F
F
F

F

jaunums

π

π

π
π

π

π
π
π

π
π

π
π
π
π

cena Ls

lpp.

285
90
210
260
535
15/1
17
46
50
135
138
175
665
595
745

20
25
38
88
88
7
9
14
16
27
29
36
53
58
58

no 95
190
340
540
1195
685
675
46
20
43
50
21
5
51
37
47
435
495
20
70
14
53
45
180
445
74
14
390

19
30
45
55
71
23
49
8
11
13
14
15
7
11
12
16
53
33
7
7
10
14
15
28
53
8
10
43

495
445
42
49
19
49
180
398
85
280
63
72
64
24
17
395
335
175
150
150
298
1375
20
64
15
73
325
580
195

51
54
12
8
10
11
30
40
15
33
7
8
9
15
7
52
41
17
24
27
37
68
15
9
12
16
31
55
20

maršruta nosaukums

FJORDU ZEME
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
LUKSEMBURGA, STRASBŪRA, ELZASAS VĪNA CEĻŠ, ŠVARCVALDE
PARĪZE, ŽIVERNĪ UN LUĀRAS IELEJA
JĀŅU BRĪVDIENAS LISABONAS APKĀRTNĒ
DIVU KONTINENTU KARALIENE – STAMBULA
LĪGO SLOVĒNIJĀ
AUSTRIJAS KONTRASTI UN LĪGO BADGAŠTEINĀ PIE LATVIEŠIEM
GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVĀM PA DAUGAVU
SETU ZEME KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
SĀMSALA
SIERS, VĪNS UN LAUPĪTĀJI
PUSNAKTS SAULES ZEMĒ
KATALONIJA, BASKU ZEME, BISKAJAS LĪCIS UN VĪNA SVĒTKI ARO
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA, VERONA, VĪNE
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS
SLOVĀKIJA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA
PĒTERBURGAS BALTĀS NAKTIS
UGUNS UN LEDUS ZEME  ĪSLANDE
AUSTRIJAS SKAISTĀKĀS VIETAS
FRANCIJA KOPĀ AR ARNI OZOLU
NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ GEIZERIEM  ASV, KANĀDA UN ĪSLANDE
JŪLIJS
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA
FRANKFURTE, REINAS IELEJA UN HARCA KALNI
VIDUSLAIKU PIEDZĪVOJUMI GEIDĀNMUIŽĀ
LĪBIEŠU KRASTS  ZAĻŠ, BALTS, ZILS AR PĀRGĀJIENU
ROZES, VĪNS UN VĪLANDE
TALLINA UN NAISĀRE
NO LIELĀ LĪDZ MAZAJAM MUNAMEĢIM
AUKŠTAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS
HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI
ATLANTIJAS SĀGA
PRĀGA UN KARLOVI VARI
KARLSONS UN TROLLĪTIS MUMINS
PA KALNU TAKĀM POLIJĀ
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
TŪKSTOŠ SALU ZEME  TURKU ARHIPELĀGS
PASTAIGAS UN IZPRIECAS BAVĀRIJAS ALPOS
ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA
DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
BURTNIEKU PUSĒ
ZEMGALES GARDĒŽU DIENA
VASARAS GALVASPILSĒTA PĒRNAVA
TALLINA UN APKĀRTNE
MUĻĶU ZEME UN SOOMĀ NACIONĀLAIS PARKS
ŽEMAITIJAS KOLORĪTS
VARENĀKIE NORVĒĢIJAS ŪDENSKRITUMI
ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE
FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA
SMAIDU ZEME TAIZEME
MAZAIS TROLLIS III
SLOVĀKIJAS KULTŪRAS UN DABAS VILINĀJUMS
ZALCBURGAS ZEME UN VĪNE
POLIJAS DABAS VALDZINĀJUMS
TAMPERE, ATRAKCIJU PARKS SARKANIEMI
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS
MAZĀ GARDĒŽU TŪRE TALSU UN TUKUMA PUSĒ KOPĀ AR INESI ROZI
MISTISKĀ ZEMGALE
VIDZEMES ALUS UN SIERA TŪRE
DZĪRES KULDĪGĀ
AIZRAUJOŠĀ DIENVIDIGAUNIJA
PĒRNAVA UN KIHNU SALA
PALANGA UN KURŠU KĀPA
TRANSILVĀNIJAS KARPATI, DONAVAS KANJONS, BELGRADA
ŠVEICE UN LIHTENŠTEINA
FJORDU ZEME
LIELAIS ČEHIJAS CEĻOJUMS KOPĀ AR PĒTERI GAUDIŅU
PIRENEJU KALNU SKAISTĀKĀS VIETAS
KRĒTA UN SANTORĪNI
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS
MAZAIS TROLLIS II
PRĀGA UN KARLOVI VARI
IZKLAIDES PARKI VĀCIJĀ
NO BARSELONAS LĪDZ PARĪZEI KOPĀ AR ARNI OZOLU

lidojums datums

dienas

21
21
22
22
22
22
23
23
25
25
25
25
25
25
25
27
27
29
29
29
29
30

8
5
6
6
7
5
4
4
1
2
2
2
7,5
11
9,5
5
6
5
9
8
10
10

1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
5
5
6
7
7
7
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
12
12
13
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
18
18
18
18
19

3
8
1
1
1
2
2
2
8
6
6
4
6
5
3
6
11
2
1
1
1
2
2
2
9
7
8
13
6
6
5
5
3
9
1
1
1
1
2
2
2
9
9
8
8
8
8
5
7,5
6
6
8

F
F
F
F
F
F

F
F

F
F
F
F

F
F

F
F

F
F
F
F

F
F
F
F

jaunums

π
π
π
π
π
π
π
π

π

π
π

π

π
π

π

π

cena Ls

lpp.

255
173
380
416
480
440
275
270
21
73
50
59
395
780
320
no 125
175
175
1395
495
715
1750

21
25
44
42
48
56
32
37
10
13
14
16
22
47
50
18
27
17
23
36
42
80

90
295
20
19
20
69
42
48
560
495
180
no 95
175
150
125
445
695
54
20
23
14
41
67
50
285
210
570
1075
515
185
375
158
90
375
29
17
24
15
49
60
55
430
395
255
255
595
675
no 125
345
180
240
630

25
39
10
11
12
13
13
15
34
22
28
18
25
27
20
38
45
8
10
10
12
12
14
16
21
30
43
72
23
28
36
26
18
33
7
10
10
11
13
14
16
31
41
21
28
47
55
18
22
28
39
42

maršruta nosaukums

lidojums datums

ANGLIJAS DĀRZU, MĪTU UN MĀKSLINIEKU KARALISTE KORNVOLA
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
PĒTERBURGA UN PLESKAVA
IGAUNIJAS LIELAIS LOKS
NORVĒĢIJAS KONTRASTI
PORTUGĀLE
F
NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM UŽAVAS ALIŅAM
VIDZEMES SAKRĀLAIS MANTOJUMS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU
ROZES, VĪNS UN VĪLANDE
SĀMSALA
MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA
NO TATRIEM LĪDZ ADRIJAS JŪRAI
VENĒCIJA, DOLOMĪTU ALPI, ZALCBURGA
MAIZES SVĒTKI CĒSU PUSĒ
EIROPĀ VECĀKĀ KARAĻVALSTS DĀNIJA
MAZAIS TROLLIS I
AUSTRIJAS ROMANCE ZALCKAMERGŪTA
BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS
ROMANTISKĀ ŠVEICE
F
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS II
SERBIJA, MELNKALNE, HORVĀTIJA, BOSNIJA
F
KLINŠU ZEME
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA
PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA KOPĀ AR ARNI OZOLU
F
BRĪVDIENAS ANGLIJĀ
F
PA PRŪŠU UN GALINDU PĒDĀM
IGAUNIJAS SALU TŪRE
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA, VERONA, VĪNE
LIELĀ ZIEMEĻKURZEMES GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI
ZEMGALES PILIS ĻAUŽIEM UN TRUŠIEM
JŪRKALNES STĀVKRASTS UN SMILŠU PILIS PĀVILOSTĀ
DAUDZKRĀSAINĀ VIDUSIGAUNIJA
PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA
KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI
AUGUSTS
PRĀGA, KARLOVI VARI UN DRĒZDENE
AUSTRIJAS KONTRASTI
EIROPAS KULTŪRAS PILSĒTAS (LONDONA, STRATFORDA, BRIGE, ANTVERPENE, BRĒMENE) F
ĀLANDU SALAS UN STOKHOLMA
DIENVIDPOLIJA  NO PAZEMES LĪDZ VIRSOTNĒM
UZ AIZROBEŽU ABRENI LŪKOTIES KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
PĀRSTEIDZOŠIE ALPI ŠVEICĒ UN FRANCIJĀ
F
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS
KARĒLIJAS SERENĀDE
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS
NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ DINĀRU KALNIEM
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS
SMARŽU PASAULE UN ZIEDU BURVĪBA TALSU APKĀRTNES DĀRZOS KOPĀ AR INESI ROZI
VENTSPILS PILSĒTAS SVĒTKI
RĀZNAS NACIONĀLĀ PARKA VILINĀJUMS
HĪJUMĀ SALA
SKAISTKALNE UN LIETUVAS ALUS GALVASPILSĒTA BIRŽI
PALANGA UN KURŠU KĀPA
MAZAIS TROLLIS I
GRAND PARIS KOPĀ AR ARNI OZOLU
F
GRIEĶIJA UN ZAĻĀ KORFU SALA
F
AUSTRIJAS KOLORĪTS
F
VĀCIJAS ZIEMEĻU PIEKRASTE, HANZAS PILSĒTAS UN LINEBURGAS SILS
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS
VASARAS BRĪVDIENAS ČEHIJĀ
FJORDU ZEME
GDAŅSKA, HĒLAS STRĒLE, SLOVIŅAS NP UN MAZŪRIJAS EZERI
MAZŪRIJAS EZERU TŪRE
PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS
KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA
EIROPAS ALPU KRUSTPUNKTĀ
F
NAŠĶĒŠANĀS SALDUS PUSĒ
VIDZEMES JŪRMALA UN HADEMESTE
RAKVERE BEZ DESĀM
SĀMSALA
ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS UN DZIEDOŠO AKMEŅU IELEJA
GOTLANDE
VENĒCIJA, DOLOMĪTU ALPI, ZALCBURGA

dienas

19
20
20
21
22
22
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
24
25
25
25
26
27
27
27
28
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31

8
5
5
4
10
9
1
2
1
2
2
8
8
1
8
9
8
7
9
3,5
11
8
5
9
4
4
3
9,5
2
1
1
2
2
2
6
10

1
1
1
2
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13

6
7
8
5
5
4
8
1
5
6
10
1
1
1
2
2
1
2
9
7
8
9
7
5
5,5
8
5
4
10
3
9
1
1
2
2
1
6
8

jaunums

π
π

π

π

π

π
π
π

π

π

π

π

π

cena Ls

lpp.

595
173
190
97
320
695
21
46
20
50
56
270
260
21
265
285
290
265
635
no 95
470
245
150
665
355
138
85
320
69
21
18
48
54
50
180
395

45
25
17
15
22
47
11
8
12
14
16
30
51
10
20
22
36
38
41
19
35
21
27
42
45
24
15
50
9
10
11
13
14
16
30
32

185
245
445
145
170
210
595
30
180
185
385
30
22
17
59
53
20
55
285
355
625
440
260
no 125
170
255
165
145
355
88
415
22
16
62
50
24
175
260

29
36
45
20
26
17
41
12
20
28
34
12
7
11
11
14
15
16
22
41
54
37
38
18
29
21
24
24
31
16
51
11
12
14
14
15
20
51

maršruta nosaukums

SLOVĀKIJAS PARADĪZE
ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE
NO ZILĀS DONAVAS LĪDZ FRANKU ŠVEICEI
ČEHIJAS SUDETU KALNI  KRKONOŠE
AUSTRIJAS KONTRASTI
AKTĪVĀ ATPŪTA AUSTRIJAS KALNOS ŠLADMINGĀ
ŠVEICE, MONBLĀNS, LIHTENŠTEINA
TRĪS ZVIEDRIJAS GALVASPILSĒTAS
MAZĀ ROMA, MAZĀ VĪNE UN RAGANU SABATS
HELSINKI, HANKO UN FISKARS
ZIEMEĻBALTKRIEVIJA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
IGAUNIJAS SALU TŪRE
ČURĻOŅA IMPRESIJAS DRUSKININKU APKĀRTNĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI
MISTISKĀ ZIEMEĻLATGALE KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
TĀ DIŽOJAS TALSU PUSĒ
TALLINA, TARTU
PALANGA UN KURŠU KĀPA
KOPENHĀGENA UN SKONE
HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI
BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS II
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI
VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA
ZIEMEĻIGAUNIJA UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS
LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI
ABPUS LATVIJAS UN LIETUVAS ROBEŽAI KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
PORTUGĀLE UN ASTŪRIJA
SEPTEMBRIS
SARDĪNIJA UN KORSIKA
GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS
VIDZEMES JŪRMALA UN HADEMESTE
PRĀGA UN KARLOVI VARI
BALKĀNU MOZAĪKA
AMERIKAS KRĀSU PALETE AR JELOUSTOUNAS NACIONĀLO PARKU
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS
PIE KURZEMES AMATNIEKIEM KOPĀ AR INESI ROZI
SĀMSALA
ŠVEICE UN LIHTENŠTEINA
PORTUGĀLE CAURI GADSIMTIEM
ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS
AUSTRIJAS ROMANCE ZALCKAMERGŪTA
KLASISKĀ ĶĪNA UN JANDZI KRUĪZS
KRIMAS DABAS VILINĀJUMS
FRANCIJA NO PALMĀM LĪDZ ALPIEM
APKĀRT ADRIJAS JŪRAI
KAUKĀZA SKAISTUMA GŪSTĀ  GRUZIJA
MADAGASKARA
LIELĀ ĀFRIKAS SALU TŪRE  MADAGASKARA, REINJONA UN MAURĪCIJA
TALLINA UN APKĀRTNE
KAUŅA UN ĶEDAIŅI
PALANGA UN KURŠU KĀPA
ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE
TIROLES UN BAVĀRIJAS ALPI
SAULES ZELTĪTĀ SPĀNIJA
STAMBULA UN EGEJAS JŪRAS PIEKRASTE
ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS
NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI
KLASISKĀ ITĀLIJA
TOSKĀNA UN ELBAS SALA
PIEDZĪVOJUMI SILĒZIJĀ RUDENS NOSKAŅĀS
NEIZZINĀTĀ HORVĀTIJA  ISTRAS PUSSALA
ALGARVE, PORTUGĀLES DIENVIDU PIEKRASTE UN KALNI
KOREJA  JAPĀNAS MAZĀKĀ MĀSA UN ČEDŽU SALA
TEIKU UN NOSTĀSTU VIDZEME
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
DIEVU ZEME GRIEĶIJA
SENAIS ZĪDA CEĻŠ UZBEKISTĀNA
SICĪLIJA UN KAPRI SALA
CIVILIZĀCIJU KRUSTCELĒS  LIBĀNA
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA
LĪBIJA, TUNISIJA UN DŽERBAS SALA
OKTOBRIS
SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ
TĀ DIŽOJAS TALSU PUSĒ

lidojums datums

dienas

14
14
14
15
15
15
16
17
17
18
18
19
19
20
20
20
20
20
20
21
22
22
24
24
26
27
27
27

7
7
8
6
7
8
8
4
5
3
4
3
3
2
1
2
2
7
8
8
3,5
9
5
5
3
2
2
11

2
3
3
5
5
6
8
10
10
10
10
10
11
11
13
13
15
15
15
15
17
17
17
18
18
18
18
18
19
19
20
20
22
22
23
24
24
24
26
27
28
30
30

10
1
1
6
13
15
9
1
2
9
11
9
8
15
8
6
12
7
14
18
2
2
2
7
8
12
8
9
10
13
6
6
3
9
10
1
2
8
7
9
9
3
8

1
1

1
1

F
F

F
F

F
F

F

F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

jaunums

π

π
π

π

π
π
π

π

π
π
π
π
π

π
π

cena Ls

lpp.

195
210
325
195
245
450
595
no 95
170
85
215
85
83
56
18
42
55
195
560
295
no 95
450
160
150
71
68
69
795

27
30
39
29
36
37
40
19
26
20
17
15
16
8
11
12
16
20
34
39
19
53
26
27
15
9
9
48

655
19
16
180
455
2095
290
26
50
395
795
270
290
1475
415
445
435
597
1995
3295
41
45
47
210
285
795
620
895
470
440
485
185
375
715
1295
17
43
555
695
655
595
90
695

53
10
12
28
34
80
33
7
14
41
48
51
36
71
17
43
34
56
64
64
12
16
16
30
37
46
56
71
35
51
52
27
33
48
72
10
13
54
66
53
58
25
60

18/1
18

7
11

maršruta nosaukums

TALLINA UN APKĀRTNE
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS
BARSELONA UN KATALONIJA
KRĒTA UN SANTORĪNI
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
PA SULTĀNU PĒDĀM
BURČAKA UN CITU ČANU MEKLĒJUMOS ČEHIJĀ
ĶĪNAS SIMFONIJA
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA
ITĀLIJAS PĒRLES
PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ
NOSLĒPUMAINĀS HIMALAJU KARALISTES – BUTĀNA, SIKIMA UN DARDŽILINGA
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA
PASAULES JUMTS  TIBETA, SIČUAŅA UN NEPĀLA
LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS
BRAZĪLIJA AR GLEZNAINO CHAPADA NACIONĀLO PARKU
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
TUVO AUSTRUMU DĀRGUMI  SĪRIJA, LIBĀNA UN JORDĀNIJA
NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM
MINHENE, ZALCBURGA, BERHTESGĀDENE
INDONĒZIJAS SALU TŪRE – BALI, LOMBOKA UN TROPISKĀS DŽILI SALAS
SENĀ PERSIJA  IRĀNA
DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA
TALLINA, TARTU
SMAIDU ZEME TAIZEME
PERU, EKVADORA, BOLĪVIJA
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA
PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLAS BRĪVDIENĀS
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
BRĪVDIENAS PRĀGĀ
INDIJAS KONTRASTI
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ
RUDENS BRĪVDIENAS ĪSLANDĒ
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA
CEĻOJUMS UZ TAIZEMES LATGALI – ISANAS NOVADU
ETIOPIJAS DIENVIDI – OMO IELEJAS KOLORĪTS
VULKĀNU ZEME INDONĒZIJA
NOVEMBRIS
OMĀNA, ARĀBU EMIRĀTI, DUBAIJA UN MUSANDAMAS PUSSALA
MJANMAS DĀRGUMI – BIRMA
ISLĀMA ŠŪPULIS  SAŪDA ARĀBIJA
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ
SAULES, JŪRAS UN DŽUNGĻU VILINĀJUMS
STARP ĀZIJU UN OKEĀNIJU  JAUNGVINEJA, BIAKA UN SULAVESI
JAUNZĒLANDE
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
NAMĪBIJA
SIGAPŪRA, MALAIZIJA UN PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA (INDONĒZIJA)
KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA
SĀMSALA
ELDORADO MĪTI UN REALITĀTE KOLUMBIJĀ
DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ
VENECUĒLA
ČĪLE UN LIELDIENU SALA
CENTRĀLAMERIKAS DABAS BRĪNUMI – KOSTARIKA UN PANAMA
DECEMBRIS
LIELAIS DIENVIDINDIJAS CEĻOJUMS
NEIEMĪTĀS ĀFRIKAS TAKAS – UGANDA UN RUANDA
SMAIDU ZEME TAIZEME
ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ – MONISTĒ
ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ – MONISTĒ
ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN ZALCBURGĀ
TALLINA UN APKĀRTNE
RŪĶOŠANĀS, PIKOŠANĀS UN PIPARKŪKOŠANĀS
ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN BERLĪNĒ
JAUNAIS GADS TAIZEMĒ
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA
DIVU KONTINENTU KARALIENE – STAMBULA
JAUNAIS GADS BERLĪNĒ
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE

lidojums datums

dienas

1
1
1
2
2
2
4
7
8
8
7
8
9
9
14
14
14
14
15
15
16
16
16
19
19
21
21
21
22
23
23
23
24
24
26
26
27
27
28
28
30
30

2
9
7
8
8
9
7
17
2
8
8
1
15
15
17
15
15
8
2
12
8
5
15
12
13
2
13
17
8
6
6
11
8
5
13
15
5
8
8
13
11
15

2
2
6
9
9
11
11
12
13
13
18
19
24
25
26
28
30

12
15
13
15
13
17
15
8
15
15
15
2
14
15
16
18
15

2
4
4
10
11
11
17
18
18
25
25
28
30
31

15
15
13
1
1
7
2
1
6
10
15
5
4
8

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F

jaunums

cena Ls

lpp.

37
295
520
655
540
695
225
1495
43
570
580
17
1950
1125
2275
1395
2450
540
50
1175
355
375
1375
1245
1995
42
1045
2995
755
160
315
895
540
138
1075
1250
495
655
795
1100
1325
1495

12
33
46
55
55
56
29
70
13
43
52
10
68
76
69
74
83
55
16
58
35
38
77
57
64
12
72
84
59
30
41
61
55
29
66
67
23
49
59
73
63
77

1695
1550
1895
1250
1145
2695
2875
755
2495
1645
1250
50
1195
2450
3975
2375

60
76
60
67
72
78
79
59
65
76
72
14
85
75
82
84
82

1195
2895
1045
17
17
220
π
37
19
π
198
~ 1200
~ 1375
575
260
~ 855

66
62
72
12
12
40
12
11
39
73
76
56
40
59

π

π
π
π
π

π

π

π

π
π

π
π

Dāvanu
karte

Ceļojumā gūtie iespaidi, šī grūti izvērtējamā bagātība,
būs jūsu līdz mūža galam, un to neviens jums neatņems!
Dāvināts ceļojums ir labākais, ko var vēlēties...
Izmantojiet šo iespēju un ieprieciniet savus tuviniekus, draugus!

Iespēja pašam izvēlēties
savu ceļojumu!

Katalogā izmantotas Ērika Oša zīmētās karikatūras.
IMPRO pateicas Ērikam Ošam par ilgstošo sadarbību.
IMPRO pateicas katalogā izmantoto fotogrāﬁju autoriem!
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