




Kamēr cilvēks dzīvo, viņš ceļo, vismaz domās.

Mani pirmie, agrīnie ceļojumi bija tie, ko tagad sauktu par 

virtuālajiem ceļojumiem jeb ceļojumiem ne-no-vietas.

Tie bija ceļojumi ar lasīto grāmatu starpniecību bērnībā.

No šiem pasaules apceļojumiem palikusi salda garša uz 

mēles un skaista dūmaka atmiņā. Dzīvoju mazā, mazā 

lauku ciemā skaistā, skaistā vietā, kur gan bija samērā maz 

iespēju tikt pie grāmatām. Skolas bibliotēkā tomēr kādas 

iespējas bija, ko izmantoju pilnā mērā. Spēcīgākie ceļa 

burvības iespaidi bija no Žila Verna romāniem, visvairāk no 

“Noslēpumu salas”. Vēl šodien gandrīz fi ziski varu atsaukt 

atmiņā to brīnuma, ārpusrealitātes sajūtu. Bērnībā, agrajos 

skolas gados patika ceļot arī ar Daniela Defo “Robinsonu 

Kruzo”, ar latviešu un krievu pasaku grāmatām.

Vienreiz, paņēmusi no skolas bibliotēkas krievu pasaku 

izlasi, nespēju turēties pretī lasīšanas kārdinājumam, tāpēc 

izmelojos no kāda pēcstundu darba, ka steidzīgi jāiet mājās 

(meli drīz vien vismuļķīgākajā kārtā atklājās!).

Pusteciņus uz mājām, grāmata rokās, ceļojums varēja sākties!

Ceļojumi no vietas uz vietu ilgu laiku man nepatika 

vīkšanās dēļ. Jākārto ceļā līdzi ņemamās mantas, jāuztraucas, 

ka neaizguļas, jādomā, kādi ceļabiedri būs (ja tas bija 

kopbrauciens), kā nokļūšu galamērķī, vai nesajaukšu 

autobusu, lidmašīnu, brauciena laiku un virzienu.

Tagad, ja kāds garāks ceļojums stāv priekšā, nedēļu vai 

vismaz pāris dienu iepriekš vienkārši atveru koferi vai 

ceļasomu, kurā tad palēnām, pa vienai divām lietām sāku 

likt līdzi ņemamo. Gadījies arī kaut ko aizmirst un kaut ko 

paņemt dubultā, bet tā vīkšanās nu vairs nesagādā zobu 

sāpes.

Man labāk patīk doties uz nomaļām vietām, kur mazāk 

“eiroremonta uzslāņojumu”, visādu uzlabojumu kārtu, kur 

vairāk dabiskā. Tāpēc vairāk paticis nevis Čikāgā vai Ņujorkā, 

bet 3x3 nometnēs Garezerā un Katskiļos, nevis Novosibirskā 

vai Omskā, bet nomaļos latviešu 19. gs. izceļotāju pēcteču 

ciemos Timofejevkā un Rižkovā. Ceļojumā svarīgs liekas ne 

tikai cilvēku celtais, ne tikai ainava, bet arī cilvēki, ko svešajā 

pusē satieku. Vislabāk jau, ja izdodas rast līdzsvaru starp 

iespaidiem no ceļojuma vietām un satiktajiem cilvēkiem. 

Viens tāds spēcīgs iespaids, kas, otroun trešo reizi aizbraucot, 

tik spēcīgs vairs nebija, bet pozitīvi uzlādējošs joprojām, ir 

Daņiļeviču ciems nomaļajā Poļesjē, Baltkrievijā.

Šajā ciemā joprojām tiek godāti īpaši akmeņi, t. s. akmens 

bābas. Katru gadu pavasarī ciema sievas ieģērbj akmens tēlu, 

ko sauc par akmens bābu, skaistās drānās, ziedo tai ēdamas 

lietas, naudiņu, konfektes, izlūdzoties sev un savējiem 

labvēlību. Šajā ciemā lieliska ir ne tikai akmens bāba, bet arī 

īstās, reālās bābas – vienkāršas baltkrievu sievas, kuru sirds 

dāsnums ir aizkustinājis līdz asarām. Viņu vīri vairāk fonā, 

bet tāpat gatavi izstāstīt, parādīt, palīdzēt. Viņu savstarpējo 

attiecību vienkāršībā un patiesumā ir labi atrasties.

Man patīk būt Latvijas laukos, īpaši nomaļās vietās, tā 

paša iemesla dēļ, ko jau minēju – nomalē vairāk īstuma 

un nesamākslotības. Latvijas apceļošana sākās, kad pirms 

laba laika tika izsludināta akcija “Apceļosim Latvijas muižas 

un pilis”. Ar vīru un ģimenes draugiem vairākus gadus 

aizrautīgi braucām, fotografējām, izzinājām. Pēc tam uz 

savu roku un ne tikai pa muižām un pilīm. Katram Latvijas 

kultūrvēsturiskajam novadam ir sava pievilcības krāsa ar 

vairākiem slāņiem – virsējā ir vairāk kopīgā, apakšējos slēpjas 

atšķirīgais, īsti piesaistošais. 

Saka, ka ceļojumi ir cilvēka neapzināta tieksme atgūt 

zaudēto paradīzi, salikt no daudziem ceļojumiem sev kaut 

nelielu paradīzes dārziņu, paturēt to atmiņā uzņemtās 

fotogrāfi jās vai video, vai vienkārši atmiņās. Tas dodot spēku 

ikdienai, kas ne vienmēr ir tikai rozā un zelta krāsās.

Varbūt tā arī ir!

Ceļojumu
jēga

un
nejēga







Nepalaid garām!

Posies ceļam un atvelc elpu!

SEZONAS JAUNUMI // BALTIJĀ / EIROPĀ / EKSOTISKAJĀS ZEMĒS

ĀZIJAS VARENĀKO KALNU UN KULTŪRAS KRUSTCELES  

PAKISTĀNA

73. lpp.

Nepalaid garām!

Posies ceļam un atvelc elpu!

AĻASKAS KRUĪZS UN KANĀDA... NO LEDĀJIEM UN FJORDIEM 

LĪDZ KLINŠU KALNIEM UN SMARAGDA EZERIEM

83.  lpp.

POLIJAS SIRDS  MAZOVIJA

28. lpp.

KLUSĀ OKEĀNA DĀRGUMU LĀDE  FILIPĪNAS AR 

PALAWAN SALU

81. lpp.

MAROKA  ZIEMEĻĀFRIKAS DABAS AKVARELIS...

MAROKAS SAKURAS ZIEDĒŠANAS LAIKĀ

62. lpp.

SKOTIJAS ZIEMEĻU KALNI UN HEBRIDU SALAS

50. lpp.



SATURS
RĪGA UN APKĀRTNE 67 
BALTIJA
LATVIJA 713
IGAUNIJA 1316
LIETUVA 1719
KRIEVIJA, NVS
BALTKRIEVIJA, UKRAINA 2021
KRIEVIJA 20
EIROPA
ALBĀNIJA 38, 39
AUSTRIJA  4041
BENELUX 4850
BOSNIJA & HERCEGOVINA 39
BULGĀRIJA 3637, 38
ČEHIJA  3334
DĀNIJA 24
FRANCIJA 4548
GIBRALTĀRS 51
GRIEĶIJA 5859
GRUZIJA 61
HORVĀTIJA 3840
ITĀLIJA 40, 53, 5457
ISLANDE 27, 82
KIPRA 60
LIELBRITĀNIJA 48, 50
LIHTENŠTEINA 42, 44
LUKSEMBURGA 43, 48
MAĶEDONIJA 38, 39
MELNKALNE 38, 39
NORVĒĢIJA 2527
POLIJA 2831
PORTUGĀLE, MADEIRA 5253
RUMĀNIJA, TRANSILVĀNIJA 3536
SERBIJA 39
SLOVĀKIJA 3132, 37
SLOVĒNIJA 37, 40
SOMIJA 2224
SPĀNIJA 5152
ŠVEICE 44
UNGĀRIJA 3435, 37, 40
VĀCIJA 4144
VIDUSJŪRAS SALAS: KORSIKA, MALTA 5758
ZVIEDRIJA 2224
PĀRĒJĀ PASAULE
APVIENOTIE ARĀBU EMIRĀTI, OMĀNA 63
ARGENTĪNA, ČĪLE 86
ASV, AĻASKA 82, 83
BOTSVĀNA, ZIMBABVE, ZAMBIJA 64
BRAZĪLIJA 86
DĀR, SVAZILENDA 64
ETIOPIJA 66
ĒĢIPTE 62
FILIPĪNAS 81
INDIJA 7071
INDONĒZIJA, BALI 8081
IZRAĒLA 60
JAPĀNA 76
KANĀDA 82, 83
KENIJA 66
KOREJA 76
KUBA 84
ĶĪNA 72, 7475
LIBĀNA 60
MADAGASKARA 67
MALAIZIJA, BORNEO, BRUNEJA 79, 80, 81
MAROKA 62
MEKSIKA, GVATEMALA, BELIZA, HONDURASA 84
NAMĪBIJA 65
NEPĀLA 72
PAKISTĀNA 73
PAPUAJAUNGVINEJA 87
PERU, EKVADORA, BOLĪVIJA 85
SINGAPŪRA 80, 81
ŠRILANKA 7071
TAIZEME 7677
TIBETA 72
TURCIJA 36, 61
VJETNAMA, KAMBODŽA, LAOSA 7779
KALNU SLĒPOŠANA 8889
IMPRO CEĻOTĀJU KLUBIŅŠ 96

NO AKMENS MEŽIEM UN PAZEMES CAURUMIEM 

LĪDZ LOGIEM UZ DEBESĪM UN LIDOJOŠĀM SALĀM 

MĀKOŅU JŪRĀ  APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA

75. lpp.

LIELAIS DIENVIDAMERIKAS CEĻOJUMS: 

ARGENTĪNA, ČĪLE, BOLĪVIJAS DIENVIDI UN BRAZĪLIJA

86. lpp.

UZ VENTIŅIEM PĒC KĀRUMIEM KOPĀ AR INESI ROZI

9. lpp.
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RĪGA UN APKĀRTNE / Iepazīsti Rīgu!

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

LATVIJAS 20. GADSIMTA KULTŪRVĒSTURES MANTOJUMS RAIŅA UN MEŽA KAPOS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU
Aplūkojamo kapu vēsture cieši saistīta ar Latvijas kultūrvēsturiskajiem notikumiem, valsts veidošanos, kultūras
attīstību un 20. gadsimta ievērojamāko personu atdusas vietām. Rīgas slavenāko un interesantāko, kā arī kultūrvēsturiski 
bagātāko kapu ievērojamākie pieminekļi, personu atdusas vietas un mākslas šedevri. Iespēja aplūkot ne tikai sabiedrībā 
plaši pazīstamu cilvēku piemiņas vietas, bet arī iepazīties ar kapu veidošanas vēsturi, izvietojumu un mākslas pieminekļiem.

21.04. 4

RĪGAS ZAĻAIS PAVEDIENS  MĀRUPĪTES IELEJA KOPĀ AR MAGDU RIEKSTIŅU
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. 

21.04. 5

JŪGENDSTILA RĪGA KOPĀ AR ASTRĪDU ROGULI
Rīgā ir aptuveni 800 jūgendstila ēku 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.

28.04. 4

VIDUSLAIKU RĪGA KOPĀ AR ANDRI GEIDĀNU
Vecrīga vilina ar savu viduslaiku seno auru. Bruņinieks Andris zinās izstāstīt vācu dibinātās pilsētas celšanas principus, 
sadzīvi Rīgas pirmajās simtgadēs. Kādus noslēpumus glabā Vecrīgas šaurās ieliņas?

06.05. 4

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

12.05. 4

AINAVISKAIS MEŽAPARKS KOPĀ AR MAGDU RIEKSTIŅU
Harmoniskas noskaņas Atpūtas alejā un Ķīšezera laivu stacijā. Mežaparka Lielā estrāde, kas pazīstama kā Dziesmusvētku 
estrāde. Apbūve Meža prospekta rajonā, kas atzīta par valsts nozīmes arhitektūras pieminekli, un pēc pasaulslavenā 
arhitekta G. Kūfalta projekta veidotā Hamburgas, Lībekas un Gdaņskas ielu rajona apbūve, kā arī gadsimtu senās ēkas 
Stokholmas ielā – Mežaparkam raksturīgais jūgendstils un šim rajonam tipiskā pildrežģu stila arhitektūra.
Ierašanās ar kuģīti no Vecrīgas, noslēgumā apmeklējot Rīgas Zooloģisko dārzu (biļetes cenā).

12.05. 11

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...

19.05. 4

JŪRMALAS KŪRORTA LAIKMETI KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU
Ekskursijā ar autobusu un kājām būs iespēja aplūkot Jūrmalas un tās apkārtnes tapšanas dažādos laikmetus.
Apmeklēsim piejūras brīvdabas muzeju, ieskatīsimies veco kūrmāju arhitektūrā, padomju kultūras mantojuma pērlēs un 
iepazīsim Ķemeru skarbās ainavas. 

19.05. 10

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

26.05. 4

RĪGAS ŪDENSCEĻI KOPĀ AR MĀRTIŅU LĀCI
Rīgas ainava nav iedomājama bez Daugavas – latviešu likteņupes. Bet Daugava nav vienīgā Rīgas ūdenstilpe – vairākus 
gadsimtus pilsētas tagadējo centru šķērsoja Rīgas jeb Rīdzenes upe, kas devusi pilsētai vārdu,
savukārt mūsdienās Rīgas centra ainava nav iedomājama bez pilsētas kanāla. Kalēju ielas trase precīzi ataino Rīgas upes 
kādreizējo gultni, savukārt Konventa sēta un Jāņa sēta savulaik būvēta upes krastā un kā viduslaiku liecinieki līdz pat mūsu 
dienām saglabājušies no sarkanajiem ķieģeļiem būvētas aizsardzības sienas fragmenti.
Noslēgumā izbrauciens ar kuģīti.

26.05. 8

VELODIENA DAUGAVGRĪVĀ KOPĀ AR GATI KAMPERNOVU
Daugavgrīva visos laikos ir bijusi militāri nozīmīga vieta – vārti uz Rīgu. Ar saviem velosipēdiem dosimies uz lielāko Latvijas 
salu – Buļļu salu, kur šie vārti atrodami. Piekrastes priežu meži, mežonīgā Baltā kāpa un Daugavgrīvas cietoksnis vislabāk 
apskatāmi, tieši ar velosipēdu dodoties 6-7 stundu ekspedīcijā pa asfaltētiem, grants un meža ceļiem. Pieturēsim pie putnu 
novērošanas torņa un izziņu takas Piejūras dabas parkā. Atgriešanās Vecrīgā ar kuģīti.

02.06. 9

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

03.06. 
16.06.
25.08.

7

ceļojuma apraksts laiks cena

JAUNUMS!

26 05
JAUNUMS!

02 06
JAUNUMS!
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BALTIJAS VALSTIS / Latvija www.impro.lv

 3 – viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
 ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!

VELODIENA DOLES SALĀ KOPĀ AR MĀRTIŅU LĀCI
Ceļojums pa eksprezidentes Vairas Vīķes – Freibergas bērnības zemi, aplūkojot Doles salas dolomīta atsegumu, apmeklējot 
Daugavas muzeju Doles muižā un Rīgas HES. Zvejnieku sētas iepazīšana. Pikniks Doles muižas parkā. Gandrīz 1000 ha lielā 
sala pilnībā iekļaujas Doles salas dabas parkā. Segums – asfalts un meža ceļi, ~20 km.

08.09. 5

NAPALEONA PĒDAS RĪGĀ. 1812.2012. KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU
Aprit 200 gadi kopš vēsturiskā notikuma – 1812. gada Napoleona armijas iebrukuma Krievijas impērijā. Rīga nav tikusi 
postīta karadarbības rezultātā, bet ir saglabājusi vairākas vēstures liecības par šī laika perioda notikumiem.
Napoleona sakāvi mūsdienās simbolizē Aleksandra vārti un Barklaja de Tolli piemineklis.

08.09. 4

ĀGENSKALNS KOPĀ AR GUNTI BERKLAVU
Āgenskalns ir viena no skaistākajām Rīgas pilsētas daļām Pārdaugavas pusē. Lai gan Āgenskalna koka nami ir daudz cietuši 
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.

15.09. 4

ZELTA RUDENS RĪGAS PARKOS UN DĀRZOS KOPĀ AR MAGDU RIEKSTIŅU
Zelta rudenī daudzi jūsmo par skaisto Latvijas dabu. Bet rudens izrotā ne vien gleznainos Gaujas krastus. Arī galvaspilsētas 
parki un dārzi iekrāsojas krāšņos toņos. Izzinoša pastaiga pa lapām klāto Vērmanes dārzu, Esplanādi, Kronvalda parku un 
Viesturdārzu rudens skaistākajā laikā.

06.10. 4

IEPAZĪSTI LATVIJU KOPĀ AR…
DIENVIDKURZEME KOPĀ AR INGMĀRU LĪDAKU 1 diena
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!)

19.05. 20 ø

EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU 1 diena
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.

12.05. ø

VASARAS SAULGRIEŽU IESKANDINĀŠANA KOPĀ AR ILGU REIZNIECI 1 diena
Senlatviešu ticējumi, rituāli un tradīcijas, vasaras saulgriežiem gatavojoties.
Kopīga līgodziesmu mācīšanās un svētku iedziedāšana lauku sētā. Baudīsim Jāņu cienastu: pīrādziņus, sieru, 
plātsmaizes un citus Jāņu labumus. Viesošanās z/s Sautlāči, kuras veselības augu brīvdabas funkcionālajā 
ekspozīcijā būs iespēja tuvāk iepazīt dabas zaļo aptieku. Uzzināsiet daudz interesanta par veselīgajām 
pirtsslotiņām, kā pagatavot aromātiskos miega spilventiņus, pirts gariņus, drogu vannas u. c.

17.06. 17 ø

DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU VIKTORU KALNIŅU     īpašs piedāvājums skolotājiem! 1 diena
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 fi gūras 
Vika pasaku parkā. Leģendām apvītais Zilaiskalns. Dikļu Dziesmusvētku muzejs.

28.04.
skolotājiem

15
1

ø
!

SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ     īpašs piedāvājums skolotājiem! 1 diena
Abavas senleja. Sabiles Velnala un Velnakmens. Pastaiga Drubazu dabas takā vietējā gida pavadībā, 
saimnieka pašdarinātās produkcijas degustācija. Noslēgumā – jautra piedzīvojumu trasīte!

06.10.
skolotājiem

18
1

ø
!

SMARŽU PASAULE UN ZIEDU BURVĪBA TALSU APKĀRTNES DĀRZOS 1 diena
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.

04.08. 22 ø

VIDUSLATVIJAS GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI 2 dienas
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. 
Kokneses Likteņdārzs. Brauciens ar vikingu laivu Lāčplēsis. Ciemošanās briežu dārzā un safari parks 
Zemitāni. Ainaviskie Meņģeļi. Kazu audzētavas Bērzi kazu siera un piena degustācija. Ķeipenes 
Kinomuzejs. Sātīgās pusdienas un paštaisītā siera degustācija Ķeipeniešos.
Suntaži. Sātīgas vidzemnieku pusdienas. Mālpils muiža.

09.06.-10.06. 65 3

ø

ceļojuma apraksts laiks cena

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3 – viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
 6 – 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!

GARDĒŽU TŪRE ABRENI LŪKOTIES     līdzi nepieciešama pase! 2 dienas
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. Balkānu 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...

19.05.-20.05. 69 6
ø

SĒLIJA UN DVIETES PALIENE. PUTNU SVĒTKI KOPĀ AR ANDRI KLEPERU 2 dienas
Ceļojums paredzēts dabas tūrisma mīļotājiem, kuri gatavi veikt nelielus pārgājienus kājām, labāk izbaudot 
dabas burvību. Arī celties saullēktā un doties fotomedībās, noķerot rīta labākos kadrus, dabai mostoties. 
Ņemiet līdzi visiem laika apstākļiem piemērotus apavus, apģērbu un atbilstošu noskaņojumu.
Bebrenes muiža, parks un baznīca. Dvietes palienes dabas parks: lielākās savvaļas ganības Latvijā, 
neliels pārgājiens uz putnu torni pie Skuķu ezera. Dvietes parka apmeklētāju centrs ar vietējo lauku 
labumu pikniku: vietējie sieri, medus, tēja, pašcepta maize, bebra dziedzeru uzlējums. Vakariņas un 
pirtiņa. Sēļu sēta – Attāli ar senlietu kolekciju. Rīta stundai zelts mutē – interesentiem fotomedības 
saulēktā (agra rīta ekskursija dabā). Sventes muiža. Egļu kalns ar skatu torni, no kura paveras lielisks skats 
uz apkārtni. Daugavpils cietoksnis. Nīcgales dižakmens – Lielākais Latvijas laukakmens.

28.04.-29.04. 49 6
ø

UZ BURTNIEKU EZERU KOPĀ AR ANDRI KLEPERU 1 diena
Lielākais Latvijas stārķu ciems Matīši, tēja un kūpinātas Burtnieku zivis. 
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. 

16.06. 22 ø

VIDZEMES SAKRĀLAIS MANTOJUMS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU 2 dienas
Raunas apskate: luterāņu baznīca, pilsdrupas, Tanīsa kalns, hernhūtiešu laika zīmes 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.

30.06.-01.07. 48 6
ø

DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI 2 dienas
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.

07.07.-08.07. 54 3

ø

LATGALES ŠARMS KOPĀ AR ANNU RANCĀNI 2 dienas
Īdeņa – Latgales zvejnieku ciems Lubāna krastā. Senais pilskalns, sēta ar niedru jumtiem, zivju zupa un 
kūpinātas zivis pusdienās. Senlietu kolekcija. Rēzeknes apskate: mīti un leģendas pilskalnā,  Latgales 
Kultūrvēstures muzejs ar keramikas vēstures un mūsdienu pastāvīgo ekspozīciju.
Ciemošanās īstā ceplī un pie podnieka – A. Ušpeļa. Svētceļojumu vieta, Sarkaņu baznīciņa ar 
brīnumdarītājas Dievmātes gleznu un skaisto apkārtni. Senākā Latvijas pilsēta Ludza: pilsdrupas, jaunā 
promenāde. Ludzas Amatniecības centrs ar amatu prasmju mācīšanos un šmakovkas degustāciju, 
vizināšanās ar plostu pa Ludzas ezeru. Krāšņā Pasienes baznīca. Latgaļu jūra – Rāznas ezers un Lielais Liepu 
kalns, kur ir uzbūvēts augstākais skatu tornis Latvijā.

18.08.-19.08. 51 3

ø

NEIEPAZĪTĀ LATGALE KOPĀ AR IGO MIDRIJĀNI     līdzi nepieciešama pase! 2 dienas
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 meteorīta krāteriem, pilskalni un citi.
Ņemiet līdzi visiem laika apstākļiem piemērotus apavus, apģērbu un noskaņojumu!
Aglonas maizes muzejs ar svaigi ceptu maizīti. 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.

05.05.-06.05. 47 6
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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LATGALES SAKRĀLAIS MANTOJUMS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU     līdzi nepieciešama pase! 2 dienas
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.

02.06.-03.06. 49 6
ø

LATGALES VIETVĀRDI UN KULINĀRIJA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI 2 dienas
Latgaļu virtuves tradīcijas. Gaumi un paradoksus vislabāk izgaršot, ceļojot pa latgaļu sētām, atpūšoties un 
baudot dabas skaistumu, latgaliešu viesmīlību, dažnedažādus gardumus latgaļu folkloras pavadībā...
Mālu mīcīšana, vietējo dzīvesstāsti, jobsiku degustācijas, buļbu ēšana, šmakovkas mēriņš... un vēl daudz 
gardumu un piedzīvojumu. Šoreiz dosimies ekspedīcijā pa neparastajiem vietvārdiem.
Izziņas brīdis Līvānu Baltajā mājā, dodoties uz Muļķu sādžu, Maltu, Parīzi, Maskavu.
Ciemosimies pie Preiļu novadpētnieka, fotogrāfa Igora Pliča. Unikālā Tolojevcu kapsēta.
Viesosimies pie keramiķa Staņislava Viļuma. Andrupenes muzejs ar sātīgajām latgaļu pusdienām, lustīgiem 
muzikantiem un jestriem latgaļu dančiem. 

09.06.-10.06. 66 6
ø

PA LĪBIEŠU, ZVEJNIEKU UN KĀJGRIEŽU PĒDĀM KOPĀ AR INESI ROZI 2 dienas
Mērsraga apskate. Rojas Jūras zvejniecības muzejs. Rojas pludmale un moli. Ģipkas Baltā kāpa.
Filma Burenieku gadsimts, pusdienas – lašu zupa un skland rauši, pelde Kolkasragā.
Vaides ragu kolekcija. Vakariņas Košraga kempingā Pītagi .Lībiskais līdzās jeb vakarēšana lībiešu 
noskaņās. Saulriets jūrā. Pārgājiens cauri lībiešu ciemiem Košrags – Pitrags (8 km).
Ciemu vēsturiskā apbūve, Pitraga baptistu baznīca, žāvētu zivju degustācija. Mazirbe – Līvu tautas nams, 
lībiešu sadzīves lietu kolekcija, laivu kapsēta. Slīteres bāka. Pusdienas kafejnīcā Krūziņi.
Dundagas apskate: pils, Kalna dārzs, piemineklis Krokodils, luterāņu baznīca. 

11.08-12.08. 55 6
ø

LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE     un senās uguns nakts Pāvilostā 2 dienas
Uzņēmuma Pure Chocolate produkcijas degustācija. Kafi jas pauze Kandavā.
Viesošanās pie vīndara Andra Dzērves Drubazās. Sabiles vīnakalns. Ēdoles pils.
Murkšķu ferma. Vakariņas suitu gaumē Alsungā. Viesošanās pie Lidijas un Pētera Jansoniem –
fi lma par Alsungu un suitiem. 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.

25.08.-26.08. 69 6
ø

UZ VENTIŅIEM PĒC KĀRUMIEM KOPĀ AR INESI ROZI 2 dienas
Brokastis Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā – auzu tēja un kailo graudu salāti. Spāres 
kultūrvēsturiskais mantojums. Mini zoo, Krāmu muzejs un Desuciema desiņas z/s Lejnieki. Ugāles 
luterāņu baznīca. Ventspilī brauciens ar šaursliežu dzelzceļa mazbānīti no Piejūras brīvdabas muzeja 
līdz Piedzīvojumu parkam. G. Panteļejeva skulptūras Staltbriedis apskate; planetārija un observatorijas 
apmeklējums. Rīta kārums maizes ceptuvē Rundstuck – vācu un šveiciešu virtuves tradīcijās ceptie 
izstrādājumi: brokastu maize Rundstuck, kartupeļu krakšķis, Frīdas un Bernes pīne u. c. Ekskursija ar 
degustāciju Užavas alus darītavā dzīvā alus cienītajiem! Cietais un klasiskais Vītolbergu ģimenes siers 
z/s Muižgaļi. Pusdienošana senajā Padures muižā. Kuldīgas vecpilsēta: L. Rezevskas skulptūru dārzs, 
Katrīnas baznīca, akmens tilts pāri Ventai, Ventas rumba.

07.07.-08.07. 61 6
ø

PIEMĀRE KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI 2 dienas
Liepājas dzintarnieki: Amatu māja, tikšanās ar dzintara apstrādes meistariem, ar dzintara zoķētāju Aivaru 
Beģi-Beggi, neiztiks ar bez dzintara meklēšanas. Dzintara latvieši krogos pusdienas ēd. Liepājas apskate.
Rucavas kultūras 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 tautastērpa izgatavošanu un valkāšanas tradīcijām. Priekules muižas komplekss ar nocietinātiem 
caurbraucamajiem Zviedru vārtiem. Senā teika par Priekules Ikaru. Embūtes apkārtne – viena no skaistāka-
jām, interesantākajām un noslēpumainākajām Kurzemes vietām, apvīta daudzām teikām un leģendām.

25.08.-26.08. 64 6
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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 3 – viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
 6 – 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!

LIELĀ ZIEMEĻKURZEMES GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI 2 dienas
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!

28.07.-29.07. 69 3

ø

LEJASKURZEMES LABUMI KOPĀ AR INESI ROZI 2 dienas
Saldus saldumi. Foreļu parka foreles. Latvijas mazākā pilsēta Durbe. Ieskats slavenajos Nīcas daiļdārzos. 
Dzirnakmeņu kolekcija Sīpolu pagalmā. Rucavas kultūras programma ar Kurzemes ēdienu degustāciju 
lauku sētā Zvanītāji. Iepazīšanās ar Liepājas Karostu: Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāle, forti un Ziemeļu 
mols. Pusdienas ar tradicionālajiem Liepājas menciņiem. Aizputes vīnu degustācija.
Viesošanās tekstilmākslinieces Baibas Rīteres darbnīcā Austrumi.

14.07.-15.07. 64 6
ø

LATVIJAS SKAISTĀKĀS VIETAS UN INTERESANTĀKIE NOTIKUMI 
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI 1 diena
Pārgājiens ziemā, kad ūdenskritumi pārvēršas ledus ērģelēs – Kraukļkalna ieža leduskritums, Ledala, 
Jāņuvārtu ieža sarkanais leduskritums, Ērģeļu klinšu ledus stabs, Vizuļu leduskritums, Daudas leduskritums.

18.02.
25.02.

12

NO EGLES DĒLA ČIEKURA LĪDZ KOKA KLUCIM KONSTANTĪNAM 1 diena
Vijciema čiekuru 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. Būs iespēja atstāt ko paliekošu 
nākotnei – iestādīt mazo eglīti. 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.

01.05. 17 ø

PAVASARA SVĒTKI  ŪSIŅDIENA 1 diena
Ūsiņdiena norisinās maija otrajā sestdienā. Ar šo dienu latvieši sāka zirgus laist pieguļā... un tad atjāj 
Ūsiņš, viesojas folkloras kopas, tiek cepts pieguļnieku ēdiens – pentags, notiek spēles un rotaļas, 
vizināšanās ar zirgiem Jāņukalnu folkloras takā. Pastaigas Engures dabas parkā, kur ezera krastos 
vērojami savvaļas zirgu ganāmpulki un savvaļas govis. Viesošanās pie atraktīvā vīndara Drubazās, jautras 
čalas un smeķīgā mājas vīna degustēšana....

12.05. 18 ø

RUMULĒŠANĀS UN EKOSAIMNIECĪBAS VIDZEMĒ 1 diena
Videi draudzīgā Lejas Kleperu saimniecība, kur gūsiet priekšstati par nenoplicinošo mežsaimniecību, videi 
draudzīgu lauksaimniecību, aizraujošais stāsts par senlietu kolekciju, viens no dižākajiem Latvijas ošiem. 
Zāļu tēja un dažādi enerģiju atjaunojoši našķi brokastu cienastā.
Vides veselības saimniecībā Kalna pakalnieši, notiks rumulēšanās svētki.
Zaļajā tirdziņā būs iespēja iegādāties ekoproduktus: piena un gaļas produktus, kulinārijas izstrādājumus, 
ārstniecības tējas, dažādus stādus, arī amatnieku darbus: klūdziņu grozus, doņu pinumus, koka virtuves 
piederumus, māla podus u. t. t. Dāmu parāde – govju dzīšana ganos ar neiztrūkstošo rumulēšanos.
Tam visam pa vidu jautras spēles, rotaļas, tautasdejas un konkursi. Par dziedāšanas prieku gādās folkloras 
kopa. Sētas viesi tiks laipni aicināti iemēģināt roku slotu siešanā, cibu taisīšanā, svilpīšu griešanā, 
celošanā, mālošanā, rudzu maizes cepšanā un citās prasmēs. Pēc lieliem darbiem mielosimies senlatviešu 
gaumē – baudīsim grūdeni, skābputru, čubuli, dažādus rausīšus un, protams, arī medus alu un lauku 
kvasu. Praktiski sīkumi: pēc rumulēšanās (tas saistās ar ūdens procedūrām) jārēķinās ar pārģērbšanos! 
Bioloģiskajā saimniecībā Jaunieiviņas sagaidīs viesmīlīgie saimnieki ar bioloģisko maltīti.
Pastaigas dabā ar interesantiem stāstiem par daudzveidīgo videi draudzīgo saimniekošanu un savvaļas 
zirgu vērošana.

12.05. 19 ø

GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS 1 diena
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.
Īpašie piedāvājumi, Mārtiņdienu gaidot.

08.09.
10.11.

19
17

ø
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DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ 1 diena
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.

19.05.
26.05.

14 ø

MISTISKĀ ZEMGALE 1 diena
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.

14.07. 18 ø

BRIEŽU IZRĀDE, VIENKOČI UN VIDUSLAIKI GEIDĀNMUIŽĀ 1 diena
Mores briežu dārzs, kas pārsteigs ar savu dabas izrādi – staltradžu buļļu auru laikā. Vienkoču parks –
brīvā dabā skatāmi koka amatniecības un vienkoču darinājumi: dažādas koka skulptūras, dzīvnieki, 
pasaku un teiku tēli. Geidānmuižas iedzīvotāji ielūdz pie sevis izbaudīt dienu, kad laiks ir apstājies. Ne 
tikai teorētisks, bet arī 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.

29.09. 17 ø

PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ 1 diena
Keramikas darbnīca Cepļi. Veczemju klintis – krāšņākais sarkanā smilšakmens atsegums jūras piekrastē 
Latvijā. Strausu audzētava z/s Viesuļi. Randu pļavas.
Tikšanās ar vietējiem zvejniekiem, nēģu taču apskate, zvejas metodes, neliela nēģu degustācija.

06.10. 18 ø

PIPARKŪKAS, KONČAS, SUŅU PAJŪGI UN GATAVS KINO 1 diena
Viesošanās Skrīveru pārtikas kombinātā, kur var vērot piena konfekšu Gotiņa ražošanas procesu 
un noteikt visgaršīgākās končas. Saimniecība Forsteri, kur audzē pajūgu suņus – Sibīrijas un 
Aļaskas haskijus. Uzzināsiet par haskijiem, to īpašībām, arī kā tiek veidots sacensību pajūgs, kāds ir 
nepieciešamais inventārs treniņiem un sportam. Kinomuzejs Ķeipenē – pasaulē vienīgā publiskā 
ekspozīcija kino dižgaram Sergejam Eizenšteinam, bāka ar slavenu kinodarboņu pasta kastītēm, vides 
instalācijas – dižais galds un krēsli meditācijai, un vēl daudz interesanta un neparasta.
Piparkūku cepšana Ķeipeniešos. Uzņēmums ir pazīstams ar gardajiem mākslas darbiem – piparkūkām, 
kuras veidotas gan lieliem, gan maziem, gan cilvēkiem ar labu humora izjūtu.
Gardās piparkūkas ir veidotas ar dabīgajām suliņām, t. i., tajās nav pārtikas krāsvielu, kas ir šī uzņēmuma 
galvenā atšķirība no pārējiem, kas cep piparkūkas. Vērosiet piparkūku tapšanas procesu un varēsiet 
izmēģināt savu roku veiklību piparkūku veidošanā.

08.12. 14 ø

AR PIKU PIE VIKA 1 diena
Vika pasaku parks. Vika pasaku tēli ir saviļņojuši gan bērnu, gan pieaugušo sirdis. Kokmuižas pils parks 
un ziemas ainavu baudīšana, vizinoties zirgu kamanās. Zirgu staļļu apskate. Dabas veltes miesas 
veselībai un gara možumam ziemā ekosaimniecībā Silkalni: zāļu tēju, augu uzlējumu un sīrupu 
degustācija; veselīgu našķu pagatavošana un to smeķēšana; ieskats ārstniecības augu pasaulē.
Iespēja iegādāties sirsnīgas, dabiskas un veselīgas dāvanas mājās palicējiem.
Krēslinieku sētas muzejs – iespēja ne tikai apskatīt, bet arī izbaudīt pīto krēslu ērtumu un iepazīt seno 
laiku krēslu gatavošanas noslēpumus. Keramikas darbnīca Lejas Bregži, kur skatāmi dekoratīvie šķīvji, 
podi, krūzes, bļodas, dekoratīvie dārza elementi. Dāvaniņu gatavošana no māla un doņiem.
Cienasts ar tēju un pankūkām.

15.12. 18 ø

TEIČU TĪREĻA NOSLĒPUMI  UN GAIZIŅŠ  1 diena
Bioloģiskā veselības saimniecība Martaskalns ar žāvētās produkcijas smaržas un garšas novērtēšanu 
degustācijās. Iespēja iegādāties gatavo produkciju: zāļu tējas, žāvētas garšvielas, augļus un dārzeņus.
Teiču purva noslēpumi – pārgājiens pa laipām, vietējo gidu pavadībā. Pusdienas. Ciemošanās keramiķes 
Baibas Dumpes darbnīcā, kur izgatavo arheoloģiski precīzus podus. Krustkalnu rezervāta dabas taka – ar 
Svētes ezeru, Krāku avotiem un skatu torni. Kāpiens Latvijas augstākajā virsotnē Gaiziņkalnā.

04.08. 19 ø

LEĢENDAS ĒRBĒRĢES PUSĒ 1 diena
Kankaļu baznīca – Eiropas koka arhitektūras mantojums ar 350 g. veco altārgleznu. J. Ādama z/s Raiņi –
dažādu šķirņu 300 liellopu ganāmpulks. Kafejas ražotne un degustācija – pēc vecmāmiņu receptēm 
ražota ozolzīļu kafi ja. Ērbērģes muiža, Leģendu taka ar Zilo dāmu un muižkungu, raganiskas pusdienas. 
Gricgales muiža un Medņu krogs. Pilskalnes muižas apmeklējums.

02.06.
25.08.

20 ø
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 6 – 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!

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 
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.

30.06. 23 ø

ZEMGALES GARDĒŽU DIENA 1 diena
Brokastu kafi ja un cienasts zemnieku sētā. Ekskursija un alus degustēšana Bauskas alusdarītavā. 
Atjaunotā Bauskas viduslaiku pils. Greznā Rundāles pils un atjaunotais franču stila parks.
Z/s Līcīši – kazu audzēšanas saimniecība, veselīgā kazas piena un siera degustācija.

21.07. 25 ø

NAŠĶĒŠANĀS SALDUS PUSĒ 1 diena
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.

10.03.
27.10.

22 ø

NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM UŽAVAS ALIŅAM 1 diena
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 degustāciju Užavas alus darītavā.

21.07. 20 ø

ĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒŌŌŌŌŌ SUITU NOVADĀĀĀ 1 diena
Brokastis, Kandavas konditorejā Ieviņas svaigās kūciņas un tēja. Alsungas pils mūri, novadpētniecības 
muzejs, aušanas darbnīca, kur Alsungas sievas auž gan audumus jauniem suitu tērpiem, gan jostas un 
prievītes, gan arī gatavo citus tradicionālā suitu apģērba elementus. Pūra lādes cilāšana un tautu tērpu 
lūkošana. Sv. Miķeļa katoļu baznīca (17. gs.) – viena no svarīgākajām vietām, kur cieši savijušās reliģiskās 
un suitu tradīcijas. Kolorītais suitenieču priekšnesums, dziedāšana, apdziedāšanas un amizierēšanās. 
Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā, arī sklandraušu baudīšana. Senču alus darīšanas tradīcijas, 
alus degustācija. Lieldienas Suitu sievas gaidīs ar īpašu programmu (08.04.)

08.04.
18.08.

20 ø

SABILES VĪNA SVĒTKI UN CITI LABUMI 1 diena
Vīna svētki ir unikāli un tiek svinēti par godu Sabiles vīnakalnam – Sabilē atrodas vienīgais vīnakalns 
Latvijā, kas ir ierakstīts Ginesa rekordu grāmatā kā vistālākais punkts uz ziemeļiem, kur aug vīnogas. 
Teatralizētais ielu gājiens, kam katru gadu ir cita tēma, taču vienojošais nosaukums “vīns” nemainās. 
Īpaša andelēšanās – Vairoņa un Teklas krāmu tirgus, kurā notiek teatralizēta tirdzniecība un kurā ir 
iesaistīts ikviens apmeklētājs. Te noteikti nobaudiet dažādās kreptes un apetītlīgās pankūciņas. 
Svētku laikā notiek arī vīngliemežu skriešanās sacensības, iespēja pavērot kādu kailgliemeža striptīzu 
pie stieņa. Pagalmos būs dažādi koncerti, izstādes, danči, sportiskas aktivitātes un vēl daudz kas cits. 
Vīnotavā bohēmiskā gaisotnē brīvais mikrofons improvizētiem dzejas lasījumiem, tiks spēlēts akordeons, 
skanēs dziesmas. Sabiles dabas veidotā bobsleja trase ieguvusi pamatīgu skatītāju uzmanību. 
Iestiprināšanās ar ozolzīļu kafeju un dažiem našķiem Kandavā.
Ciemošanās Pūres dārzos, nogaršojot sezonas augļus.

28.07. 16 ø

JŪRKALNES STĀVKRASTS UN SMILŠU PILIS PĀVILOSTĀ 1 diena
Gadskārtējais Smilšu skulptūru festivāls Pāvilostā – smilšu skulptūru veidošanas vērošana jūras krastā, 
zivju degustēšana un brauciens ar zvejas laivām. Iespaidīgais Jūrkalnes stāvkrasts.

28.07. 18 ø

TĀ DIŽOJAS TALSU PUSĒ 1 diena
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. 
Kolkasrags – vieta, kur Dižjūra ar Mazjūru satiekas. Kaltenes akmeņainā jūrmala.

18.08. 18 ø

LĪBIEŠU KRASTS  ZAĻŠ, BALTS, ZILS     ar pārgājienu 1 diena
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.

30.06. 19 ø

VĒJU PILSĒTA  LIEPĀJA 1 diena
Liepājas vēsturiskais centrs – Rožu laukums, Latvijas mūziķu slavas aleja pie 1. Rokkafejnīcas, kanālmalas 
Promenāde ar dzintara pulksteni, Kūrmājas prospekts un Piejūras parks. Karosta: Sv. Nikolaja pareizticīgo 
katedrāle, virssardzes cietums, izgriežamais metāla konstrukciju tilts pār Karostas kanālu – unikāls inženier-
tehnikas piemineklis. Ziemeļu forti un Ziemeļu mols, kur rodamas sajūtas par pilsētu, kurā piedzimst vējš...

11.08. 16 ø

UZ LUBĀNA PLAŠAJIEM KLĀŅIEM KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI 2 dienas
Aiviekstes HES. Kaziņas un siera degustācija  z/s Līvi. Iespaidīgais Aronas pilskalns. Madona.
Cesvaines iespaidīgā laukakmeņu pils un baznīca. Otrais lielākais Latvijas dižakmens Velna skroderis 
Kujas upē. Visagala pilskalns. K. Zāles veidotais Oskara Kalpaka piemineklis.
Jāņa Zābera muzejs. Lubāna un stāsts par plūdiem un laivām ielās pirms Aiviekstes bagarēšanas. 
Lubānas baznīca ar ērģeļmūzikas koncertu. Aiviekstes Staburags.
Strautiņa akmeņu un krūzīšu kolekcija no visas pasaules. Lubānas ezers un mitrāja infocentrs, ziedošie 
klāni. Īstas lauku maizes degustācija. Baibas Dumpes keramikas darbnīca, kur gatavo arī arheoloģiski 
precīzus podus. Teiču un Krustkalnu dabas rezervāti: skatu tornis un pastaigas pa purva laipām vietējo 
gidu pavadībā. Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas 
austrumdaļā, bet arī lieliskas idejas jūsu dārzam.

07.07.-08.07. 49 6
ø

SĒLIJAS PUSĒ AR ROBERTU ĶIPURU 2 dienas
Valle. Nereta, Jaunsudrabiņa takas vietējā gida pavadībā. Saukas ezera romantiskā apkārtne. Viesītes 
restaurētais mazbānītis. Aknīste. Gārsenes pils. Subates sakrālā arhitektūra. Staburaga klints vieta, 
Seces apskate. Latvijas lielākā vīnogu audzētava Vārnavā.

26.05.-27.05. 50 6
ø
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VENTSPILS LAIKU LOKOS UN PILSĒTAS SVĒTKOS 1 diena
Ventspils apskate, pilsētas svētku programma (04.08.): starptautiskais Baltijas ziedu paklāju festivāls, 
konkurss, sacensības ekstrēmajos sporta veidos, skanošā Ventmala u. c. aktivitātes.
Ekskursija ar kuģīti Hercogs Jēkabs. Pilsētas centrs: strūklakas Saules laiviņas, Dzirnakmens puķu skulptūras 
un pulkstenis, Reņķa dārzs, Piejūras brīvdabas muzejs, vizināšanās ar mazbānīti. Kāpiens slēpošanas kalnā 
Lemberga hūte, lai skatītu skulptūru Staltbriežiem Kurzemē – 100 un brīnišķīgu panorāmu.

16.06.
04.08.
27.10.

16

15

ø

PA KULTŪRVĒSTURES TAKĀM VIDZEMĒ 2 dienas
Rauna: Raunas Staburags, pilsdrupas, baznīca. Pastaigu takas un kāpiens stāvajā Cērtenes pilskalnā. 
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.

25.08.-26.08. 50 6
ø

IGAUNIJA
ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ  MONISTĒ 1 diena
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!

15.12.
16.12.

19 ø

ZIEMAS PIEDZĪVOJUMI IGAUNIJĀ 1 diena
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!

11.02. 27 ø

PIEKTAIS GADALAIKS SOOMA NACIONĀLAJĀ PARKĀ UN LĀČU ZEME  NIGULAS REZERVĀTS 1 diena
Sooma nacionālais parks – kūdras purvi, neskarti meži un upes, kas pavasara palos pārplūst ievērojamās 
platībās. Tas notiek ik gadu, tāpēc plūdi tiek saukti par piekto gadalaiku. Dzīve Sooma vairāk atkarīga no 
klimata nekā jebkur citur Igaunijā. Ūdens izkāpj no upju krastiem un plūst pa palieņu pļavām un mežiem. 
Pārplūst ceļi, pārraujot savienojumu ar ārējo pasauli. Izbrauciens ar laivām, pikniks. Viesošanās Nigulas 
rezervāta apmeklētāju centrā – vietā kur joprojām brīvā dabā dzīvo lāču pāris. Purva taka – neliela pastaiga 
pa purva laipām un pāris skatu torņi ļaus labāk iepazīt purva ainavu un tajā notiekošos procesus.

07.04. 27 ø

KARULAS NACIONĀLAIS PARKS 1 diena
Karulas nacionālais parks, mežu masīvi, ezeri un viensētas. Tornimegi skatu tornis, 3 stundu pārgājiens 
pa Rebases ainavu taku. Mācību taka Ahijerva ezera krastā. Piknikā neiztiksim bez zivtiņas.
Enerģijas taka Rouges apkārtnē.

25.08. 18 ø

MUNAMEĢIS UN TARTU 1 diena
Kāpiens Baltijas augstākajā virsotnē Lielajā Munameģī, kur no skatu torņa paveras lieliska panorāma uz 
apkārtnes pauguriem un ezeriem. Tartu vecpilsētas apskate kājām: universitāte, rātslaukums,
Šķībā aptieka, Doma baznīcas drupas, Eņģeļu un Velna tilts u. c.

16.06. 16 ø

TARTU     Hanzas pilsētas svētkos un skolēnu brīvdienās 1 diena
Tartu vecpilsētas apskate kājām: universitāte, rātslaukums, Šķībā aptieka, Doma baznīcas drupas, Eņģeļu 
un Velna tilts u. c. Hanzas pilsētas svētki ieraus jūs viduslaiku svētku virpulī. Te būs gadatirgus, ielu 
mākslinieki un performances, viduslaiku tērpu parāde, svētku gājiens, pa Mētras upi peldēs senatnīgās 
liellaivas. Skolēnu brīvdienās aicinām skolēnus apmeklēt Ahhaa zinātnes centru, kas būs ceļvedis 
aizraujošā zinātnes pasaulē, kurā gaida atklājumi, piedzīvojumi, noderīgas zināšanas un jautra izklaide.

17.03.
14.07.
27.10.

17 ø

PEIPUSS, DĀRZI UN VECTICĪBNIEKU TRADĪCIJAS 1 diena
Tartu botāniskais dārzs.  Peipusa ezers. Kolkjas ciematiņš ar vecticībnieku tradīciju iepazīšanu un 
pusdienām, kurās ēdīsim vietējo zivju zupu, tradicionālo pīrāgu un tēju no samovāra. Kallastes koka 
apbūve, mazdārziņi un sarkanās klintis. Rajas ciems. Mustvē ar ekskursiju pa apkārtnes daiļdārziem 
vietējā dārznieka pavadībā.

28.07. 21 ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!

JAUNUMS!



14

BALTIJAS VALSTIS // Igaunija

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

ROZES, VĪNS UN VĪLANDE 1 diena
Otepes augstienes ainavas. Igauņu senais svētezers Puhajervi. 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.

21.07. 21 ø

VASARAS GALVASPILSĒTA PĒRNAVA 1 diena
Ranametsas dabas taka, skatu tornis uz jūru un purvu. Neliels pārgājiens pa purva taku (pa laipām). 
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.

07.07. 15 ø

BALTĀS DĀMAS FESTIVĀLS  HĀPSALU 1 diena
Baltās dāmas festivāls ir viens no populārākajiem viduslaiku festivāliem Igaunijā, kas norisinās greznajā 
kūrortpilsētā Hāpsalu. Hāpsalu no trijām pusēm ietver jūra.
13. gs. celtā bīskapa pils un Doma baznīca ir viena no vislabāk saglabātajām pilīm Igaunijā.
Šeit sastopams Igaunijā slavenākais spoks – Baltā dāma.
Uzkāpiet 38 m augstajā zvanu tornī un klausieties virs pilsētas skanošo zvanu spēli!
Kūrortzonu veido koka mežģīnēm rotātu ēku josla ar promenādi, Āfrikas pludmali un parkiem. 

11.08. 17 ø

VIDZEMES JŪRMALA UN HADEMESTE 1 diena
Keramikas darbnīcas Cepļi apmeklējums. Varēsiet arī pamēģināt iejusties podniekmeistara lomā un 
pārbaudīt savas spējas iemācīt māla pikai paklausību. Minhauzena muzejs.
Veczemju klintis – krāšņākais 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, kam 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.

01.09. 17 ø

MUĻĶU ZEMĒ  MULGIMAA 1 diena
Kultūrvēsturiskais Mulgimā novads – mulks ir cilvēks no dienvidu Igaunijas Mulgimā (Mulklandes) – 
teritorijas, kas stiepjas cauri Vīlandei, Pērnavai un Valgai.
Lai arī jēdziens mulks, iespējams, cēlies no latviešu valodas vārda muļķis, vēsturiski Mulgimā iedzīvotāji bijuši 
bagāti, izglītoti un bieži ieņēmuši ietekmīgu stāvokli sabiedrībā.
Šodien daudzas no valstī slavenām personībām, ieskaitot prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu, par mājām 
sauc Mulgimā. Sagaidīšana Mulgimā ar Baltijas ceļa 20. gadadienai veltīto mākslas darbu – pieminekli Roku 
rokā. Muļķu zemes brīnumi, folkloras dziedājumi, neliela improvizēta izrāde.
Muulgi krodziņā – muļķu zemes cienasts, nobaudot arī vietējo mulgipuder. Hemitalu zirgu staļļi.
Viesošanās audēju darbnīcā, kur būs iespējams redzēt, kā top krāšņie Mulgimā tautastērpi. Senā kalēja 
smēde un tikšanās ar rotkali, kurš parādīs, kā top tradicionālās Mulgimā rotaslietas.

14.07. 24 ø

LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS 1 diena
Otepe, panorāmas skats no Baznīckalna. Leigo ezera mūzikas festivāls – neparasts piedzīvojums un 
muzikāls baudījums. 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!

03.08.
04.08.

33 ø

NO LIELĀ LĪDZ MAZAJAM MUNAMEĢIM 2 dienas
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. 

11.08.-12.08. 43 6
ø

TALLINA UN APKĀRTNE 2 dienas
6 m augstais Keilas ūdenskritums, kur fi lmēti Vella kalpi. Tūrisalu klintis.
Tallinas vecpilsēta: rātslaukums, Tompea kalns, Resnā Margarita. Brīvais laiks Tallinā. 06.10.-07.10.
Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums. Rebalas akmens krāvumu senkapi. 07.07.-08.07.

19.05.-20.05.
22.12.-23.12.
15.09.-16.09.

38

43

3★★

ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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NOSTALĢIJA ROŅU SALĀ     grupā 10 personas 1 diena
Lidojums Pērnava – Ruhnu. Kas Roņu salu saista ar Latviju? Ko mūsu lācis darīja Roņu salā? Kas kopīgs Roņu 
salas bākai un Eifeļa tornim Parīzē? Roņu salas unikālais ansamblis – cieši blakus stāvošās vecā un jaunā 
baznīca. Vecā koka baznīca – viena no vecākajām koka celtnēm Igaunijā (17. gs.),
Roņu salas bāka, metāla korpuss samontēts 1877. gadā no Francijas rūpnīcā Le Havre izgatavotajām 
detaļām. Limo piekraste, kas pazīstama ar savām dziedošajām smiltīm. Roņu salas muzejā aplūkojami 
darbarīki un sadzīves priekšmeti, kurus kādreiz lietojuši salas iemītnieki. Unikāli eksponāti: 8 tūkstošus 
gadu vecs roņu mednieku no kvarca darināts darbarīks, vecās koka baznīcas (1644) vējrādis ar pūķa galvu 
un zviedru iedzīvotāju gatavotais roņu medību ierocis. Uguns bura – Latvijas tēlnieka Viļņa Titāna darinātā 
akmens zīme – veltījums jūrā braucējiem. Brīvdabas tehnika... gandrīz muzejs – vecā tehnika, pamesta, zālē 
ieaugusi. Tādus modeļus ikdienā ielās vairs neieraudzīsi. Lidojums Ruhnu – Pērnava.

28.07. 60 6
ø

TALLINA, TARTU 2 dienas
Sangastes pils – Vindzoras pils miniatūrā, Otepes augstienes gleznainās ainavas.
Tartu vecpilsēta: universitāte, Doma kalns, rātslaukums. Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums.
Tallinas vecpilsēta: rātslaukums, Tompea kalns, Resnā Margarita. Mākslīgi veidotais Varbolas pilskalns.

26.03.-27.03.
20.10.-21.10.
18.08.-19.08.

40

50

3★★★

ø

IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI 2 dienas
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.

04.02.-05.02.
18.02.-19.02.

41 3★★

ø

IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI 2 dienas
Trepojas un Keilas ūdenskritumi. Tūrisalu klintis. Igaunijas Niagara – Jagalas 07.04.-08.04.
ūdenskritums. Rebalas akmens krāvumu senkapi. Nimmeveski kanjons un ūdenskritums. 14.04.-15.04.
Baltijas lielākais dižakmens Ehalkivi. Kiviīli degakmens pelnu kalni. 28.04.-29.04.
Baltijas augstākais ūdenskritums Valaste. Somu jūras līča stāvkrasts.

05.05.-06.05.
29.09.-30.09.
13.10.-14.10.

43 3★★

ø

SETU ZEME KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU 2 dienas
Vastselinas iespaidīgās pilsdrupas. Pusdienas setu gaumē Obinitsā. Setu folkloras kopas priekšnesums. 
Lakstīgalu grava, kur iespējams iepazīties ar mūžīgā dzinēja ūdenstrieča darbību. Verskas – setu muzejs. 
Aizraujošs izbrauciens ar kuģīti uz Pīrisāri, nelielu robežsaliņu Pleskavas ezerā – vietu, kur robežojas 
Igaunija ar Krieviju 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.

07.07.-08.07. 64 6
ø

AIZRAUJOŠĀ DIENVIDIGAUNIJA 2 dienas
Mežabrāļu saimniecība, bunkuri, neliels azaids. Rouges apkārtne – Lakstīgalu grava, kur iespējams 
iepazīties ar mūžīgā dzinēja ūdenstrieča darbību. Zemnieku saimniecība, iepazīšanās ar modernām 
piena pārstrādes tehnoloģijām, piena produktu (siera, jogurta) degustācija. 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.

04.08.-05.08. 54 3★★

ø

LOTE, POĶI, EKOŠOKO UN MELLEŅU PĪRĀGS DIENVIDIGAUNIJĀ     Ceļojums ģimenēm ar bērniem 2 dienas
Koivakonnu saimniecība,  kur tiek veidots ekociems. Saimnieki nodarbojas ar lopkopību – iespēja 
apskatīt gan mazos teliņus, gan smagsvara buļļus, dabas taka ar skatu torni. Te nodarbojas ar mežizstrādi, 
un darvas tecināšanu no purvos gadu desmitiem gulējušiem celmiem. Ciemošanās rūķu ciemā 
Monistē. Ko rūķi dara vasarā? Ciemošanās neparastajā Poķu zemē. Poķi – grīšļu ciņi, igauņu bērnu 
rakstnieka Edgara Valtera radīti pasaku tēli. Pilvas apkārtne – šokolādes darbnīca, kurā ražo ekošoko – ar 
ziedputekšņiem u.c. garšīgām piedevām. Vakara pārgājiens ar lāpām pa dabas taku uz leģendām apvītu 
ezeru, takas malās izvietotas dažādas koka skulptūras. Tartu neparastais rotaļlietu muzejs. Iepazīsti 
Igauniju kopā ar Loti – pēdējo gadu populārākās igauņu un latviešu animācijas fi lmiņas Lotte tapšanas 
aizkulises. Elistveres dabas parka apmeklējums – tuvumā redzēsiet lūšus, vilkus un pat lāci. Melnām 
mutēm purvā iekšā! Igaunijas lielākā melleņu audzētava iespēja, saēsties, cik vien puncī lien. Uzzināsiet 
interesantas lietas – ko tik visu gatavo no mellenēm!

14.07.-15.07.
līdz 16 g.v.

60
45

6
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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BALTIJAS VALSTIS // Igaunija / Lietuva

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

DAUDZKRĀSAINĀ VIDUSIGAUNIJA 2 dienas
Jervakandi – Igaunijas stikla galvaspilsēta. Stikla muzejs. Paides apskate: pilsdrupas, baznīca. 
Jerva-Jāni Ugunsdzēsēju biedrības muzejs ar atraktīvajām vecajām ugunsdzēsēju mašīnām, kuras 
pārveidotas par 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. Lauises 
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.

09.06.-10.06. 53 3★★

ø

NO PUTOJOŠĀ ALUS LĪDZ MEŽONĪGAJIEM RIETUMIEM IGAUNIJAS SIRDĪ 2 dienas
Leģendām apvītā Tuhalas Raganu aka – unikāla vieta, kur plūdu laikā ūdens vārās pāri malām.
Savdabīgais Tuhalas karsta reģions, 2,5 km garā pastaigu taka.
Viesošanās Saku alus darītavā – ekskursija un degustāciju. Kostiveres sēņu lauks – karsta procesā rezultātā 
upe pazudusi pazemē, bet salas palikušas kā sēnes. Olu liķiera degustēšana mazajā Kiiu tornīti. Melnā 
ērzeļa stallis, iekoptais Jenedas muižas parks. Viesošanās Mežonīgajos Rietumos – Ziemeļamerikas bizoņu 
audzētava, kurā sagaida ne tikai atraktīvi saimnieki, bet šim apvidum netipiska ainava – indiāņu vigvami, 
kovboju padarīšanas, te iespējams arī nogaršot bizonu gaļu.
Endlas nacionālais parks – neliels pārgājiens uz unikālo avotu kompleksu, kur meža vidū no pilnīgas 
nekurienes iztek 8 spēcīgi avoti, kas pāraug varenā upē.
Paides laika muzejs – kur, pateicoties modernajām tehnoloģijām, būs iespēja iesēsties laika mašīnā un 
pāršķirt Igaunijas vēstures lappuses. Igaunijas 2010. gada videi draudzīgākā lauksaimniecība Viraito.
1577 ha nodrošina pārtiku vairāk nekā 1000 liellopiem, te ir izcils piemērs, kā īstenot videi draudzīgu 
saimniekošanu un iegūt arī ekonomisku labumu no tā.

28.07.-29.07. 59 6
ø

SĀMSALA 2 dienas
Valjalas pilskalns. Kāli meteorīta krāteris. Kuresāres bīskapa pils – labākais konventa tipa pils paraugs Baltijā 
ar gotisku interjeru, pils muzejs. Karjas baznīcā (13. gs.) skatāmi daudzi pagāniskie zīmējumi.
20 metru augstās Pangas klintis. Anglas vējdzirnavu komplekss.
Māsilinna – 14. gs. Livonijas ordeņa pilsdrupas. Zonnenburgas cietokšņa drupas ar velvētiem pagrabiem. 
Pavasara un rudens ceļojumos būs iespējams izgaršot Anglas vējdzirnavās radītos našķus
un relaksēties SPA kompleksā. 07.04.-08.04.

12.05.-13.05.
02.06.-03.06.
21.07.-22.07.
04.08.-05.08. 
10.03.-11.03.
17.11.-18.11.

53

57

6
ø

PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA 2 dienas
Alatsakivi krāšņā pils (apskate no ārpuses) Igauņu lielā iekšzemes jūra – Peipusa ezers, piekraste ar 
zvejniekciemiem, kur gandrīz vienmēr smaržo pēc kūpinātām zivīm. Neliela pastaiga pa smilšaino pludmali, 
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, kur aplūkojams milzīgs krēsls, 
galds, šūpoles, zobens, milžu rati u. c. milzīgas lietas. Pilskalns – Kalevipoega gulta.

14.07.-15.07. 55 6
ø

IGAUNIJAS SALU TŪRE      Muhu, Sāremā, Hījumā 3 dienas
Muhu sala. Ēmu dzirnavas. Pārbrauciens pa dambi uz Sāmsalu. Valjalas baznīca un pilskalns, Kāli 
meteorīta krāteris. 14. gs. Kuresāres bīskapa pils. Pangas klintis. Pārcelšanās ar prāmi uz Hījumā salu, 
Kassari zemesstrēle, varenā vecā Kipu bāka, piemineklis prāmja Estonia pasažieriem Tahkunas zemesragā. 
Kukkakivi dižakmens, Derības akmeņi, Sūremizas muižas komplekss. Kadiķu džungļi – t. s. alvāri.

08.06.-10.06.
27.07.-29.07.
17.08.-19.08.

85 3★★★

ø

ZIEMEĻIGAUNIJA UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS 3 dienas
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.

29.06.-01.07.
24.08.-26.08.

73 3★★

ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!
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LIETUVA
SKAISTKALNE UN LIETUVAS ALUS GALVASPILSĒTA BIRŽI 1 diena
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, neogotiskā Pabiržes kapella.

16.06. 20 ø

VIĻŅA 1 diena
Viļņas vecpilsētas apskates ekskursija: Ģedimina tornis, Austras vārti, katedrāle, Annas baznīca, 
universitāte, skaistākie pilsētas laukumi.
Brīvais laiks, iespēja apmeklēt kādu muzeju, krodziņu.

04.05.
03.11.

18 ø

KAUŅA 1 diena
Rumšiškes brīvdabas etnogrāfi skais muzejs. Kauņa – Lietuvas pagaidu galvaspilsēta mūsdienās. 
Augšāmcelšanās baznīca – lielākā Lietuvā. Ekskursija pa Kauņas vecpilsētu, gājēju ielu – Laisves aleju. 
Kāpēc Kauņā brīvība stāv uz latviešu kājām?
Brīvais laiks – iespēja apmeklēt Čurļoņa muzeju vai Velnu muzeju, kariljona koncerts. 

29.09. 15 ø

SAULES PILSĒTA  ŠAUĻI 1 diena
Šauļu apskate: pilsētas senā daļa ar krāšņajām strūklakām: Saules diski, Trīs putni, pelikāns u. c.
Saules pulksteņa laukums ar apzeltīto, bronzā izrotāto gandrīz četrus metrus augsto skulptūru Šaulys.
Gājēju bulvāris – trešais vecākais bulvāris Eiropā, kur no seniem laikiem iekārtojās iestādes, veikali.
Divriteņu muzejs, kur skatāmi eksponāti no 19. gs. un starpkaru laika divriteņi no Vācijas un Īrijas. 
Neparastais Kaķu muzejs. Maizes cepšana un izzinoša ekskursija Žaliūku vēja dzirnavās.

08.09. 19 ø

ZIEDI, ZIEDI... UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ 1 diena
A. Jaronītes daiļdārzs pavasara ziedos Pabiržē. 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. Ainaviskais un sakoptais Pakrojis muižas parks.

28.04. 21 ø

ZIRGI UZ LEDUS UN ALUS ZUPA  SARTAI 2012 1 diena
Ik gadu Lietuvā februāra sākumā nelielā ciematiņā pie Sartu ezera norisinās aizraujošas zirgu ledus skriešanās 
sacīkstes. To apmeklētāju skaits sasniedz pat 50 tūkstošus viesu.
Lai gan mazajā ciematiņā ikdienā 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. Noslēgumā lietuviešu vakariņas.

04.02. 15 ø

ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS UN DZIEDOŠO AKMEŅU IELEJA 1 diena
Žemaitijas nacionālais parks – pastaigas dabā. Viesošanās atpūtas kompleksā Pie Juozo.
Pastaiga pa Veselības un joku taku. Pusdienas – lietuviešu nacionālā virtuve un vietējo brūvētais alus.
Dziedošo akmeņu ieleja Madzučai – tiek veidots lielākais japāņu dārzs Eiropā.

11.08. 25 ø

CEĻOJUMS ACĪM UN VĒDERAM  ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA 2 dienas
Stelmužes ozols – diženākais visā Lietuvā. Viesošanās pie aldara, kurš pēc sentēvu metodēm darina 
garšīgu medalu, seno aldaru brūvēšanas piederumu apskate.
Pa ceļam pavērsies skaistās Aukštaitijas augstienes ainavas, kur mijas neskaitāmi ezeri un pauguri. 
Izbrauciens ar zirgu pajūgiem pa apkārtnes pauguriem. Vakariņas ar Aukštaitijas kulinārā mantojuma 
ēdienkarti: vederay, didžkukuļai un pēc vietējām tradīcijām uzvārītais šaltirbarščai.
Lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustēšana. Aukštaitijas nacionālais parks.
Senā kulta vieta Ladakalns, no kura paveras lielisks skats uz apkārtnes savienotajiem ezeriem.
Palūšes koka baznīciņa ar zvanu torni, Ginuču ūdensdzirnavas.
Senās biškopības brīvdabas muzejs, kur vērojamas dažādas skulptūras, kam cieša saistība ar senajām 
biškopības tradīcijām, medus degustācija. Launags viesu namā, kura lepnums ir Molētas novada ēdienu 
pagatavošanas tradīcijas

30.06.-01.07. 63 6
ø

VENTES RAGS, NEMUNAS DELTA UN PAPES DABAS PARKS 2 dienas
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.

21.04.-22.04. 55 6
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes



18

BALTIJAS VALSTIS // Lietuva

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

NEMUNAS IELEJAS PILIS 2 dienas
Lietuvas Etnogrāfi skais brīvdabas muzejs Rumšiškēs. Kauņas pilsdrupas, vecpilsēta, Laisves aleja. 
Pažaisles Kamaldiešu klosteris. Gleznainā Nemunas upes ieleja.
Varenais Seredžus pilskalns. Neogotiskā Raudones pils. Panemunes pils. Krusta kalns.

19.05.-20.05. 46 3★★★

ø

UZ MOLĒTU PĒC ZVAIGZNĒM! KOPĀ AR IGO MIDRIJĀNI 2 dienas
Imbradas Sv. Jaunavas Marijas parādīšanās vietas. Stelmuže, resnākais Lietuvas dižozols. 
Zarasi. Debess spīdekļu novērošanas vieta – etnogrāfi skas muižas apskate.
Etnokosmoloģijas muzejs un Astronomijas observatorija. Molētas pilsētas un skulptūru parka apskate, 
Kuļoņi. Vakariņas ar Augštaitijas kulināro mantojumu. Vakarā zvaigžņu vērošanas
seanss labos laikapstākļos. Alantas muižiņas apskate no ārpuses, Puntukas akmens.
Anīkšķu šaursliežu dzelzceļa muzejs. Akmens glezniecības meistara (gleznas no akmens putekļiem) 
darbnīca. Ezeru zvejniecības muzeja apskate Mindūnā. Aukšaitijas nacionālais parks,
Palūšes koka baznīca. Senā kulta vieta Ladakalns, Šuminas etnogrāfi skais ciems.
Ignalīnas AES teritorijas iespaidīgie mērogi (apskate no ārpuses).

26.03.-27.03.
27.10.-28.10.

53 6
ø

GLEZNAINĀ LATGALE UN AUKŠTAITIJA  EZERU ATSPULGOS 2 dienas
Krāšņais Velnezers. Salām bagātākais Latvijas ezers Ežezers.
Muzejs Andrupenes lauku sēta atrodas skaistā latgaļu nostūrī. Tas ir 20. gs. ēku komplekss, kurā ir māja, 
klēts, kūts, rija, dūmu pirts un smēde, kas atspoguļo tā laika dzīvi laukos. Sātīgas latgaļu pusdienas ar 
pašceptu maizīti un jobsikiem saldajā. Kolorītais priekšnesums folkloras kopas Sovvaļnīki izpildījumā. 
Sauleskalns un Latvijas dziļākais ezers Dridzis. Dabas parks Daugavas loki: krāšņas ainavas, unikālas 
vēstures liecības. Vecticībnieku sādžas, simpātiskas baznīciņas. Vasargelišķu skatu tornis.
Aukštaitijas nacionālais parks. Palūšes koka baznīciņa ar zvanu torni,
lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustācija.
Senā kulta vieta Ladakalns, no kura paveras lielisks skats uz apkārtnes savienotajiem ezeriem.
Ginuču ūdensdzirnavas. Senās biškopības brīvdabas muzejs.

04.08.-05.08. 54 6
ø

AUGŠZEME  ABPUS ROBEŽĀM 2 dienas
Pabirže. Aldonas Jaronītes dārzs. Kupišķi – sēļu novada robežpilsēta.
Kāds sakars Lāčplēsim ar Kupišķu pusi. Strūves loka punkts (UNESCO). Rokišķi. Iepazīšanās ar Cēsu 
dāvanu Rokišķiem. Siera degustācija. Muzeja ekspozīcijas apskate, Ļongīna Šepkas darbu izstāde 
(slavenākais Lietuvas dievdirbis).
Muižas dzīve Lietuvā. Ar ko tā citāda? Pie kokgriezēja Romualda Kaminska – par kokgriešanas tradīcijām 
Lietuvā. Drosmīgākie iemēģina roku kokgriešanā. Rokišķu plašais pilsētas laukums.
Sv. apustuļa evaņģēlista Mateja baznīca. Ļongīnam Šepkam veltītais skulptūru parks.
Obeļi – iebraucam Latvijas Sēlijā. Saukas baznīca, Saukas dabas parks: Saukas ezers un Ormaņkalns, 
un Arvīda Žilinska Lejas Arendzāni. Pusdienas pie Saukas ezera. Viesītes muzejs, nagu un ragu apskate, 
vietējo tautas daiļamatnieku darbi, Paula Stradiņa piemiņas istabas ekspozīcija, Viesītes bānītis. 
Sunākste – baznīca, Stendera takas, Stendera kapa apmeklējums.

09.06.-10.06. 57 6
ø

SIERS, VĪNS UN LAUPĪTĀJI 2 dienas
Biržu pils ar cietokšņa paliekām, Astravas pils. Gājiens pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m).
Rokišķu apskate: centrālais laukums, muižas komplekss ar parku.
Rokiškio Pienas – programma Siera ceļš – izzinoša ekskursija ar degustāciju. 20. gs. slavenākā dievdirbja 
Ļongīna Šepkas ekspozīcija.
Lielākais Lietuvas akmens – Puntukas. Trīsdaļīgs pilskalns, iespējamā 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 uzbrukums vilcienam.

07.07.-08.07. 60 6
ø

LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS 2 dienas
Pirmās Lietuvas galvaspilsētas Ķernavas 10.–14. gs. pilskalnu un senpilsētas 26.05.-27.05.
izrakumu vieta. Barokālā Viļņas vecpilsēta: Ģedimina tornis, Austras vārti, katedrāle, 14.04.-15.04.
Annas baznīca. 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence Traķu ezerpils. 
Kauņas pilsdrupas un vecpilsēta, gājēju iela – Laisves (Brīvības) aleja.

28.07.-29.07.
13.10.-14.10.

52
45

3★★★

ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

ø
JAUNUMS!

ø
JAUNUMS!
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KAZIUKO KAZĪŠA SVĒTKI VIĻŅĀ 2 dienas
Lietuvas un Viļņas aizstāvis Sv. Kazimirs bija karaļdēls – jauns, gudrs un varonīgs...
Sv. Kazimira dienā 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.

03.03.-04.03. 45 3★★★

ø

MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA AR IEVU ROZENTĀLI 2 dienas
Kuršu kāpa, neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu. Romantiskā kūrortpilsētiņa Nida, Pārnidas 
kāpa un Saules pulkstenis. Brauciens ar kuģīti pa Kuršu līci uz Rusni.
Savdabīgā koka arhitektūra Rusnē. Šilute un tās saistība ar Imanuela Kanta vectētiņu un rakstnieku 
Hermani Zūdermani. Rambīna kalns, Bitēnu muzejs un kapsēta.
Rambines muzejs, kapsēta, stārķu kolonija.

21.07.-22.07. 57 6
ø

LIETUVAS GARDĒŽU TŪRE 2 dienas
Kā cep maizīti kaimiņzemē, uzzināsiet, ciemojoties senā lauku sētā. Stāsts par maizi – sākot no labības 
sēšanas līdz maizes izcepšanai. Līdzdarbošanās maizes cepšanas procesā. Vietējo augļu vīna degustācija.
Zirgu muzejs. Viļņas vecpilsētas apskate. Vakariņas ar cepelīniem krodziņā. Garšīga ekskursija 
uzņēmumā AJ Šokoladas ar produkcijas degustāciju. Traķu ezerpils – 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku 
rezidence. Pusdienas karaīmu krodziņā ar nacionālās virtuves baudījumu.
Ķedaiņi – mūsdienu Lietuvas gurķu galvaspilsēta, kādreiz – izglītības, zinātnes un protestantisma centrs. 
Ar glīti sakoptu vecpilsētu.

16.06.-17.06. 78 3★★★

SALAKU FESTIVĀLS PALANGĀ 2 dienas
Ziemā, kad viss ir sniega segā tīts un ziemas miegā rimis, Palangā norisinās vērienīgs ziemas festivāls – 
Palangos Stinta (Palangas salaka). No paša agra rīta pie mola makšķernieki sacenšas par lielāko lomu. 
Svētki uzņem apgriezienus visas gājēju ielas garumā – koncerti, svētku gadatirgus un citi izklaides 
pasākumi, piemēram, stinšu ēšanas sacensības.
Apkārtējos krodziņos un restorānos var baudīt dažādus ēdienus, kas gatavoti no stintēm.
Dzintara muzejs grāfu Tiškeviču pilī, kur ierīkots pirmais specializētais dzintara muzejs pasaulē.
Kuršu kāpa – klejojošo smilšu tuksnesis, kas īpaši apburs savā ziemas sniega segas rotā.
Pastaiga leģendām apvītajā Raganu kalnā.
Skarbos laikapstākļos alternatīva – Klaipēdas vecpilsētas apskate 

11.02.-12.02. 49 3★★★

ø

PALANGA UN KURŠU KĀPA 2 dienas
Krusta kalns – iespaidīgākais tautas sakrālās mākslas piemineklis Lietuvā. Kretingas muižas ziemas dārzs. 
Palangas apskates ekskursija. Dzintara muzejs grāfu Tiškeviču pilī, pils parks, Birutes kalns – seno baltu 
svētvieta, Palangas mols. Kuršu kāpa – kādreizējais klejojošo smilšu tuksnesis.
Jūras muzejs un akvārijs bijušajā Kāpugala cietoksnī. Etnogrāfi skais zvejnieku ciematiņš Jodkrante, 
pastaiga un Lietuvas koktēlnieku mākslas darbi leģendām un teikām apvītajā Raganu kalnā.

05.05.-06.05.
01.09.-02.09.
14.07.-15.07.
28.07.-29.07.
18.08.-19.08.

52

59

3★★★

ø

KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA 3 dienas
Krusta kalns. Klaipēdas vecpilsētas apskate. Kuršu kāpa, neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu. 
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.

10.08.-12.08. 90 3★★★

ø

ČURĻOŅA IMPRESIJAS DRUSKININKU APKĀRTNĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI 3 dienas
Senā Varena – slavenā lietuviešu komponista un gleznotāja M. K. Čurļoņa dzimšanas vieta, no kuras 
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 etnogrāfi sko 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.

24.08.-26.08. 85 3★★★

ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!



PĒTERBURGAS BALTĀS NAKTIS     2 nakts braucieni
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. 

13.06.-17.06.
27.06.-01.07.

175 3★★★



PĒTERBURGA    2 nakts braucieni
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.

22.08.-26.08. 160 3★★★



PĒTERBURGA UN PLESKAVA     turpceļš uz Pēterburgu pa dienu     1 nakts brauciens mājupceļā
Pleskava: 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.

20.07.-24.07. 197 3★★★



UZ AIZROBEŽU ABRENI LŪKOTIES 3 dienas
Setu (īpatnēja igauņu atzara) muzejs Sigovo ciemā. Pečoru pareizticīgo klosteris. Izborska: cietoksnis, 
Truvora pilskalns, Svētie avoti, Radomežas Sergija baznīca. Pleskava: Kremlis, Trīsvienības baznīca. 
Puškina muzejrezervāts Mihailovskā. Kādreizējā Augšpils, tagad Višgorodok. Abrenes apciemojums. 
Bijušie latviešu ciemi Linava, Kacēni un kādreizējā lielākā latviešu kolonija Lauri.

10.08.-12.08. 155 3★★★



SENĀ KRIEVIJA UN TEIKSMAINĀ KARĒLIJA     1 nakts brauciens mājupceļā 5 dienas
Pečoru pareizticīgo klosteris. Izborska: cietoksnis, Truvora pilskalns, Svētie avoti, Radomežas Sergija 
baznīca. Pleskava: Kremlis, Trīsvienības baznīca. Novgoroda: Kremlis, Sofi jas katedrāle, Jaroslava sēta, 
koka arhitektūras brīvdabas muzejs Vitoslaviči. Krievijas pirmā galvaspilsēta Vecā Lādoga. Lādogas un 
Oņegas ezeri. Petrozavodska. Kiži muzejs-rezervāts – pasaulslavens koka arhitektūras piemineklis, 
kurš iekļauts UNESCO Pasaules kultūras pieminekļu mantojuma sarakstā. Karēlijas varenākais Kivača 
ūdenskritums. Valamas salas apskate. Pastaiga kājām pa ainavisku dabas taku uz skitiem, Spaso-
Preobraženskas klosteris – viens no pareizticīgo svētceļnieku centriem. Pēterburgas apskate. 

11.07.-15.07. 250 3★★★



RIETUMBALTKRIEVIJA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI 5 dienas
Lidas vecpilsēta. Teatralizēta Lidas pils apskate bruņinieku pavadībā un noslēgumā vakariņas – kāzu 
mielasts, izspēlējot vēsturiskās Jagaiļa kāzas. Vecākās Baltkrievijas alus darītavas apmeklējums ar 
degustāciju.·Iespaidīgās Novogrudokas pilsdrupas. Senā Turova: pilsētas un pilskalna apskate, 12. gs.
baznīcas drupas. Unikālas vietas Eiropā, kur vēl joprojām tiek pielūgti seni cilvēkveidīgi akmens tēli, t. s.
akmens bābas. Pinskas apskate – Poļesjes etnogrāfi skais muzejs, baroka arhitektūras pieminekļi. 
Pripetas upes ieleja kur nesteidzīgā dzīve rit harmonijā ar dabu. Brestas apskate – cietoksnis (19. gs. 
sāk.), svētā Nikolaja katedrāle. Savushkin produkt – modernākais baltkrievu piena pārstrādes kombināts. 
Ekskursija ar degustāciju. Belovežas gārša, dabas muzejs. Salatēva rezidences apskate.
Pusdienas·ar samagona tecināšanas paraugdemonstrējumiem. Grodņas vecpilsēta.

15.08.-19.08. 210 3★★★

3★★

ø


RIETUMUKRAINAS POĻESJE KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI 5 dienas
Zamoščas vecpilsēta (UNESCO mantojums). Ļubomļas muzejs un kulturvēsturiskais mantojums. 
Maneviči nacionālais kolorīts, pusdienas ar grilētām forelēm un folkloras kopas priekšnesums – dejas, 
dziesmas un lustes. Lucka: Luckas pils, novadpētniecības muzejs, Pētera un Pāvila baznīca, ikonu muzejs.
Olevska, Akmeņu ciems, Suščanu un Jurovas senlaicīgās kapsētas ar akmens zīmēm; Poļesjes akmens 
muzejs, arheoloģisko izrakumu vietas apmeklējums. Tikšanās ar Olevskas pašvaldības vadību. 
Iepazīšanās ar Poļesjes tirgu (te tirgo ukraiņu speķi, gorilku, eža un bebra ārstnieciskos taukus u. c. lauku 
labumi). Vakara pastaiga pa Ļubļinas, vecpilsētu.

30.04.-04.05. 215 3★★★

3★★

ø
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EIROPA // Krievija, Baltkrievija, Ukraina

 3★★★, 3★★ – viesnīca, 2-3 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
 ø – ieejas maksa apskates objektos, paredzētās degustācijas un apdrošināšana ir iekļauta cenā!
  – cenā iekļauta vīza

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes


JAUNUMS!

3

øJAUNUMS!

3

øJAUNUMS!



NO DIMANTIEM LĪDZ LUKAŠENKO DZIMTAJAM CIEMAM 5 dienas
Polockas ekskursija iepazīstot bagāto kultūrvēsturisko mantojumu senākajā Baltkrievijas pilsētā. 
Piemineklis Eiropas ģeogrāfi skajam centram, piemineklis baltkrievu valodu īpatnībai - burtam У, kultūras 
un garīgās dzīves centrs – 12 gs. Sv. Eifrosines klosteris.
Siera ražotne un piena kombināts – izzinošas ekskursijas ar degustāciju.
Vitebska – Marka Šagala muzejs un mākslas centrs, pilsētas Rātsnams, Blagoveščenskas baznīca, Svētā 
Uspenska katedrāle, pilsētas vasaras amfi teātris – koncertzāle.
Baltkrievijas prezidenta Lukašenko dzimtais ciemats Aleksandrovka, kurš pārsteigs ar savu sakoptību 
un restaurētajām namu fasādēm.
Brīvdabas etnogrāfi skais komplekss, ar teatralizētu izrādi un nacionālās virtuves baudījumu.
Darbosies dažādas seno amatu radošās darbnīcas – kalēja , podnieka, audēja salmu darbnīca u.c.
Minska: sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un neatkarības prospekti, kur katra ēka kā arhitektūras 
piemineklis, vecpilsētas ielas, Asaru sala. Iepazīšanās ar baltkrievu keramikas tradīcijām.
Mākslīgo dimantu ražotne (vienīgā Eiropā) – iespējams vērot ražošanas procesu un iegādāties, ko vien 
sirds kāros. Novogrudakas pilsdrupas. Lidas vecpilsēta.
Teatralizēta Lidas pils apskate bruņinieku pavadībā.
Baltkrievijas senākā alus darītava ar degustāciju.
Berzovkas stikla rūpnīca – izzinoša ekskursija, kur redzēsiet stikla pūtējus,
kā arī kā top labākais Baltkrievijas kristāls. Senā Grodņas vecpilsēta.

18.07.-22.07. 205 3★★★

3★★

ø


ĻVOVA UN KARPATU KALNI 8 dienas
Zamošču krāšņā vecpilsēta, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā.
Eiropas arhitektūras dārgakmens Ļvovas vecpilsēta: Tirgus laukums, Uspenska baznīcu  komplekss, 
Aptiekas muzejs Dominikāņu katedrāle, Armēņu baznīca, Sv. Jura katedrāle, skats uz Ļvovas vecpilsētas 
jumtiem no Augšpilsētas skatu platformas
Moršinas minerālūdens avoti, vietējais kolorīts – izbrauciens ar Karpatu tramvaju, Dovbušas klinšu 
parks. Jaremčes Karpatu dabas muzejs. Nacionālās vakariņas.
Jasinjas pilsēta uz Rietumkarpatu kalnu grēdas pārejas, tautas amatnieku tirdziņš, nacionālā virtuve. 
Brauciens ar GAZ 66 automašīnu un pārgājiens uz Ukrainas augstāko virsotni Goverlu, · 
Eiropas centrs Aizkarpatu kalnu masīva pakājē. Vakariņas nacionālā stilā 
Mižirjas apskate, brauciens ar pacēlāju. Mukačevas pils un vecpilsēta, Šernbournas pils.
Užgorodas vecpilsēta, pils un katedrāle. 
Ļubļinas vecpilsēta, kas viduslaikos bija nozīmīgs Polijas-Lietuvas tirdzniecības centrs un vēsturisks 
ebreju izglītības centrs (kādreizējā pilsētas iesauka - ebreju Oksforda ).

18.08.-25.08. 245 3★★★

3★★

ø

KRIMAS DABAS VILINĀJUMS 8 dienas
Lidojums Rīga – Simferopole.
Krimas tatāru ievērojamākais kultūras mantojums – Bahčisarajas hana pils, klintīs izcirstais Uspenska 
klosteris. Iespēja pusdienās iepazīt tatāru virtuvi un ēšanas kultūru.
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, vērojot saulrietu, gar Fiolentas klinšainajiem 
krastiem uz Carskij Pļaž. Krimas Dienvidu krasts, kur ceļš vijas pa gleznainiem kalniem un piekrasti gar 
slavenākajiem kūrortiem: Mishoru, Alupku, Jaltu, Aluštu.
Voroncova pils  un parka apskate. Labos laikapstākļos brauciens ar kuģīti no slavenās Lastočkino 
Gņezdo (Bezdelīgas ligzda) uz Jaltu.·Pastaiga pa Jaltas promenādi.
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. Vakariņas nacionālajā stilā.
Lidojums Simferopole – Rīga.

13.09.-21.09. 415 3★★
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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

TRĪS ZVIEDRIJAS 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.
  cena cena cena piemaksa – 3 personas
kajītes tips vietu skaits kajītē pieaugušajam bērnam līdz 16 g. v.  bērnam līdz 11 g. v.  četrvietīgā kajītē
Tourist II 4 110 90 75 15
Tourist I 4 130 110 95 20
Tourist I 2 140 120 115 -
Seaside 4 135 115 105 25
Seaside 2 170 150 135 -
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana, ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojuma laiks: 16.08.-19.08.

KOLMĀRDENAS ZOO UN STOKHOLMA Rīga – Stokholma – Kolmārdena – Stokholma – Rīga
1. 17.30 prāmis Rīga – Stokholma: divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
2. 9.30 ierašanās Stokholmā. Brauciens uz Kolmārdenas zoo un safari parku, kur dzīvnieki lielās platībās mīt apstākļos,
 kas iespējami pietuvināti dabiskajiem. Neaizmirstamu iespaidu atstāj brauciens gar dzīvnieku aplokiem.
 Atgriešanās Stokholmā. 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.
  cena cena cena piemaksa – 3 personas
kajītes tips vietu skaits kajītē pieaugušajam bērnam līdz 16 g. v.  bērnam līdz 11 g. v.  četrvietīgā kajītē
Tourist II 4 105 90 75 
Tourist I 4 125 110 95 20
Tourist I 2 135 120 115 -
Seaside 4 125 115 105 25
Seaside 2 165 150 135 -
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana, ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojuma laiks: 25.07.-28.07.
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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.
  cena cena cena piemaksa – 3 personas
kajītes tips vietu skaits kajītē pieaugušajam bērnam līdz 16 g. v.  bērnam līdz 11 g. v.  četrvietīgā kajītē
Tourist II 4 100 85 70 16
Tourist I 4 115 105 85 21
Tourist I 2 148 133 118 -
Seaside 4 130 115 100 26
Seaside 2 174 159 144 -
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojumu laiki: 31.07.-03.08., 22.08.-25.08.

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.
  cena cena cena piemaksa – 3 personas
kajītes tips vietu skaits kajītē pieaugušajam bērnam līdz 16 g. v.  bērnam līdz 11 g. v.  četrvietīgā kajītē
Tourist II 4 100 90 75 16
Tourist I 4 120 110 90 21
Tourist I 2 148 138 123 -
Seaside 4 130 120 105 26
Seaside 2 174 164 149 -
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojuma laiks: 03.07.-06.07.

BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS I 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 delfi nārijs 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.
  cena cena cena piemaksa – 3 personas
kajītes tips vietu skaits kajītē pieaugušajam bērnam līdz 16 g. v.  bērnam līdz 11 g. v.  četrvietīgā kajītē
Tourist II 4 135 125 100 17
Tourist I 4 150 140 115 22
Tourist I 2 186 175 153 -
Seaside 4 165 155 125 28
Seaside 2 213 203 178 -
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojumu laiki: 17.07.-21.07., 07.08.-11.08.

TALLINA, TAMPERE UN SÄRKANNIEMI DELFĪNI
1. 9.00 izbraukšana no Rīgas. Tallinas apskate. Tallinas zinātnes centra AHAA apmeklējums, kur acīmredzami kļūst dabas likumi.
 21.00 prāmis Tallina – Helsinki (Tallink STAR): divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
2. Brokastis uz prāmja. Helsinku apskates ekskursija. Brauciens līdz Tamperei. Tamperes apskates ekskursija. Tamperes delfi nārijs,
 Särkanniemi atrakciju parks, skatu tornis Näsinneula. Iespējas apmeklēt Muminu muzeju, Akmeņu muzeju un Spiegu muzeju.
 Brauciens līdz Helsinkiem. 23.00 ierašanās uz prāmja Tallink STAR: divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
3. 8.30 izbraukšana no Helsinkiem uz Tallinu. Ierašanās Tallinā 10.30. Paides Laika centra Wittenstein apmeklējums,
 kur lifts darbojas kā laika mašīna, vedot cauri gadsimtiem. Ierašanās Rīgā pēc 17.00.
Cena (Ls) pieaugušajam 12-16 g. v. līdz 11 g. v.
 98 75 55
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkā Särkanniemi.
Ceļojuma laiks: 12.07.-14.07.

  – ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!
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 3★★★ – viesnīca, 2-3 vietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis HB – puspansija: brokastis un vakariņas
 6 – jauniešu viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, dušas un WC
 9 – prāmis Tallina – Helsinki, Tallina – Mariehamna, Rīga – Stokholma, četrvietīgas kajītes ar dušu un WC

 p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
  – ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!
 

NO SĀMU TUNDRAS LĪDZ ZVIEDRIJAS AUGSTAJAM KRASTAM 8 dienas
Raumas koka vecpilsēta. Haparanda/Tornio – robežpilsēta, Lapin Kulta alus darītava.
Rovaniemi Arktikums – muzejs, kas ataino sāmu dzīvi Lapzemē, ļauj iepazīt polāro fl oru un faunu. 
Āvasaksas kalns pie Overtornea – viens no visjaukākajiem skatiem Somijā.
Kukkolas krāces, kur pa Tornio upi augšup ceļojošās zivis tūristiem par prieku joprojām tiek ķertas ar 
tradicionālajiem zvejas rīkiem – murdiem un garkātainām ķeselēm.
Luleo Gammelstad jeb vecā baznīcciema apmeklējums (arī UNESCO aizsardzībā).
Boden – zviedru celtais Rodeberg forts, kas izcirsts lielā granīta masīvā, no kura augšas paveras 
lielisks skats uz apkārtni, ekskursija pa forta iekštelpām. Zviedrijas lielākais ūdenskritums Stūrforsens. 
Bjurholmas aļņu ferma, kur var tiešā tuvumā vērot Eiropas lielākos savvaļas dzīvniekus.
Pārgājiens Skulskogenas nacionālajā parkā uz Slattdalberget kalna muguru un pa 40 m dziļo 
Slatdalsskrevan kanjonu, t. s. Augstais krasts (arī UNESCO aizsardzībā) – klinšaini, tālu skatāmi līcīši, 
fj ordi utt. vai iespēja nopirkt kādu bundžiņu Surstromming – slaveno zviedru pūdēto reņģu – un (pēc 
vēlēšanās) degustēt. Upsalas apskate.

09.07.-16.07 270 5★★★★

5★★★

9

HELSINKI, HANKO UN FISKARS 3 dienas
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, fotogrāfi ju kolekcija.
Hanko kūrortpilsētiņa – Somijas tālākais dienvidu punkts un vasaras lepnums. 

16.08.-18.08.
līdz 16 g.v.
līdz 11 g.v.

90
75
65

9

TŪKSTOŠ SALU ZEME  TURKU ARHIPELĀGS 3 dienas
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.

05.07.-07.07.
līdz 16 g.v.
līdz 11 g.v.

120
105
95

6
9

p

SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI 5 dienas
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.

03.08.-07.08. 188 3★★★

9

JĀŅI OLANDES SALĀ     Ālandu salas 3 dienas
Saku alus darītavas apmeklējums ar degustāciju. Bomarsundas cietokšņa drupas. Kastelhomas pils. 
Ālandu salu galvaspilsēta Marienhamna. Ainavas ar neskaitāmajiem līčiem un sarkanīga granīta šērām. 
Četrmastu muzejburinieks Pommern, kas būvēts 1903. gadā. Jāņu ielīgošana Olandes salā. Igaunijas 
brīvdabas muzeja Rocca el Mare apmeklējums – igauņu Jāņu dienas tradīcijas.

22.06.-24.06. 105 9

CAUR GEIDĀNMUIŽU PIE VIKINGIEM OLANDES SALĀ    Ālandu salas 3 dienas
Iepazīšanās ar viduslaiku paradumiem, ieročiem un spēlēm Geidānmuižā. Viduslaiku zupa. 
Bomarsundas cietokšņa drupas. Kastelhomas pils. Ālandu salu galvaspilsēta Marienhamna. Ainavas 
ar neskaitāmajiem līčiem un sarkanīga granīta šērām. Četrmastu muzejburinieks Pommern, kas būvēts 
1903. gadā. viens no lielākajiem un krāšņākajiem viduslaiku atdzīvināšanas pasākumiem – Olandu 
Viking Market Igaunijas brīvdabas muzeja Rocca el Mare  apmeklējums.

23.07.-25.07. 110 9

KOPENHĀGENA UN SKONE 7 dienas
Gleznainie Veterna ezera krasti pie Grennas un Jēnčēpingas. Teiksmainā Hamleta pils Helsingērā, Dānijas 
pusē. Mazās nāriņas pilsēta – karaliskā Kopenhāgena. Brauciens pāri Ēresuna šaurumam pa gigantisku tiltu, 
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. 

21.08.-27.08. 198 5★★★★

9

p

EIROPĀ VECĀKĀ KARAĻVALSTS DĀNIJA 7 dienas
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. Roskildes Vikingu kuģu muzejs un 
Roskildes katedrāle.

22.07.-28.07. 235 5★★★★

9

p

GOTLANDE 6 dienas
Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar 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.

11.08.-16.08. 195 5★★★★

9

p

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 5★★★★ – kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā var būt divstāvu gultas,
   bez gultasveļas. Trauki, plīts ēdiena pagatavošanai 
 5★★★, 5★★ – kempinga mājiņas ar vienu četrvietīgu istabu, WC un dušu, divstāvu gultas bez gultasveļas,
   plīts ēdiena pagatavošanai, bet nav trauku
 2 – apartamenti ar 2-3 divvietu guļamistabām, dušu, WC, virtuvi, brokastīm un vakariņām

FJORDU ZEME 8 dienas
Lillehammere. Dramatiskā Romsdāles ieleja, Vermas ūdenskritums (Vermafoss).
Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa 
Norvēģijas fj ordu karali Geirangeru. Kailo klinšu ainavas Dalsnibas kalnā. Beijas ledājs (Bøyabreen).
Ieskats ledāju dzīvē – Norsk Bremuseum. Senā, grezniem kokgriezumiem rotātā Hoperstādes stāvbaļķu baznīca.
Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena.
Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Pārcelšanās pār Eidfj ordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu 
(Vøringfoss). Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.

20.06.-27.06.
14.07.-21.07.
28.07.-04.08.

265 5★★★★

5★★★

5★★

p

VARENĀKIE NORVĒĢIJAS ŪDENSKRITUMI UN FJORDI     aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
Romsdāles ielejas daudzie kritumi. Troļļu ceļa 180 m augstais Stigfosens. Daudzie Geirangera fj ordā 
krītošie ūdenskritumi: Līgavas plīvurs, Brūtgāns, Septiņas māsas... Ūdenskritumu ceļš gar Gaulas upi 
no Fordes līdz Gaularfj ella kalniem, kas daudzo ūdenskritumu un jauko ainavu dēļ atzīts par nacionālas 
nozīmes tūrisma ceļu. Gājiens uz Norvēģijas it kā augstāko brīvi krītošo ūdenskritumu Vettisfosenu (275 
m). 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. Strondas un Tjornadāles ūdenskritumi. Vairākās straumēs pār kalna muguru 
krītošais 140 m augstais Lotes ūdenskritums. Akrafj ordā pār fj orda malu slīpi tekošais Langfosens (612 m). 
Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji.

07.07.-15.07. 305 5★★★

5★★

6

p

NO NORDKAPA LĪDZ TROĻĻU CEĻAM CAUR LOFOTU SALĀM     turpceļš ar autobusu 11 dienas
Pārcelšanās Tallina – Helsinki.
Turpceļš ar autobusu līdz Sodankilai. Sāmu svētā sala Ukkoniemi Inari ezerā.
Troļļu klintis pie Porsangerfj orda. Nordkaps – 386 m augstā klints Eiropas galējos ziemeļos, kur vasarā 
saule nenoriet. Senie klinšu gleznojumi Altā. Pārcelšanās ar prāmi pār Lingenfj ordu un Ullsfj ordu.
Lielākā pilsēta aiz polārā loka – Trumse: modernā Arktiskā katedrāle un Polaria muzejs.
Molselvas ūdenskritums un lašu kāpnes. Lofotu salas: zvejnieku ciemati ar mājām uz pāļiem, atjaunotā 
vikingu konungu mītne Borgē, Lofotu galvaspilsēta Svolvēra.
Iespējas doties pastaigā kalnos Gimsejas salā vai makšķerēšanas braucienā ar kuģīti uz Troļļu fj ordu.
Pārcelšanās pār Vestfj ordu. pārgājiens uz Svartisena ledāju pie Mo-I-Ranas. Senā Norvēģijas galvaspilsēta 
Trondheima – Nidarosas katedrāle, arhibīskapa sēta. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena 
Romsdāles ielejā. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Norvēģijas ievērojamākā jūgendstila pilsēta Olesunna 
(Alesund). Giskes un Godojas salas – izbraukums palūkoties uz Atlantijas okeāna varenību.
Lidojums Olesunna – Rīga.

05.07.-15.07. 495 5★★★

5★★

6

p

NORVĒĢIJAS SILTIE ZIEMEĻI  LOFOTU UN VESTEROLU SALAS     cenā brokastis un vakariņas 4 dienas
Lidojums Rīga – Evenesa – Rīga.
Brauciens caur Vesterolu salām ar autobusu līdz Lofotu salām.
Viena no savdabīgākajām vietām uz zemeslodes – Lofotu salas: zvejnieku ciemats ar īpatnējo nosaukumu 
O (Å), atjaunotā vikingu konungu mītne Borgē, Lofotu galvaspilsēta Svolvēra. Iespējas doties pastaigā 
kalnos Gimsejas salā un makšķerēšanas braucienā ar kuģīti pa Troļļu fj ordu.
Andejas salas ainaviskā rietumu piekraste ar milzīgas haizivs spurai līdzīgo Bleiksejas saliņu.
Zemes gals – Andenese. Lielākā pilsēta visā Lofotu, Ofotu un Vesterolu salu grupā Harstade.
Trondenes forts, kur atrodas pasaulē lielākais apmeklētājiem pieejamais lielgabals – Adolfkannonen ar visu 
kara laika mašinēriju.
Īpašs piedāvājums makšķerniekiem!
Lofotu salas ir viens no labākajiem galamērķiem Eiropā, kur doties jūras makšķerēšanā. Tur nekad 
nevar zināt, kāds loms būs, tas padara makšķerēšanu azartisku un aizraujošu. Zivis: menca, saida, 
skumbrija, jūras asaris, jūras līdaka, bute, paltuss, jūras vilks, jūras velns, retāk zutis, lasis.
Piedāvājam lidojuma Rīga – Evenesa – Rīga biļetes. Cena Ls ~160.-
Par transfēru uz Lofotu salām, laivu un kotedžu īri interesēties atsevišķi.

27.04.-30.04. 440 2

HB
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3★★★★, 3★★★ – viesnīca, 2-3 vietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
 6 – jauniešu viesnīca, četrvietīgas istabas, dušas un WC visbiežāk gaitenī
 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 

ATLANTIJAS SĀGA     Kalnu, ūdeņu un teiksmu zeme 6 dienas
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 fj ordu karali Geirangeru.
Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Mazpilsētiņa Loma un tās senā koka stāvbaznīca. 
Sognefj ella kalnu un ainavu ceļš. Lustrafj ords. Pārcelšanās pār Sognefj ordu.
Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles.
Tvinnes ūdenskritums, kas atgādina milzīgas, šķiet, troļļiem domātas, 110 m augstas kāpnes.
Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena.
Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Hardangerfj orda gleznainās ainavas.
Pārcelšanās pār Eidfj ordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss).
Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Vikingu galvaspilsēta Oslo. G. Vīgelana skulptūru parks.
Lidojums Oslo – Rīga.

16.07.-21.07. 520 3★★★

p

NORVĒĢIJAS KONTRASTI I 10 dienas
Senā, grezniem kokgriezumiem rotātā Hedāles stāvbaļķu baznīca. Pārgājiens uz Preikestūlena 
klinti pie Līsefj orda, no kuras paveras skats uz vienu no skaistākajām ainavām Eiropā. Pārcelšanās pār 
Josenfj ordu. Lotes ūdenskritums (Låtefoss). Pārgājiens uz Buardāles ledāju. Sērfj ords.
Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Pārcelšanās pār Eidfj ordu. Koka arhitektūras pērle un
E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Tvinnes ūdenskritums. 
Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles.
Pārcelšanās pār Sognefj ordu. Beijas ledājs (Bøyabreen). Ieskats ledāju dzīvē – Norsk Bremuseum.
Dalsnibas serpentīns un kailo klinšu ainavas. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fj ordu karali Geirangeru. 
Pārcelšanās pār Nūrdālsfj ordu. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. 
Dramatiskā Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums.
Vikingu galvaspilsēta Oslo. G. Vīgelana skulptūru dārzs.

20.07.-29.07. 335 5★★★★

5★★★

p

NORVĒĢIJAS KONTRASTI II 7 dienas
Lidojums Rīga – Oslo. Vikingu galvaspilsēta Oslo. G. Vīgelana skulptūru parks. 
Hedāles stāvbaļķu baznīca. Pārgājiens uz Preikestūlena klinti pie Līsefj orda, no kuras paveras skats uz 
vienu no skaistākajām ainavām Eiropā. Pārcelšanās pār Boknafj ordu.
Haraldshaugena piemineklis Norvēģijas tūkstošgadei Haugesundā – Harfsfj orda kaujas vietā, pēc kuras 
Norvēģija tika apvienota vienā valstī. Pārcelšanās pār Bjernafj ordu.
Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Tvinnes ūdenskritums.
Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles.
Gājiens uz Norvēģijas it kā augstāko brīvi krītošo ūdenskritumu Vettisfosenu (275 m).
Pārcelšanās pār Sognefj ordu. Lustrafj ords. Sognefj ella kalnu un ainavu ceļš. Senā, grezniem 
kokgriezumiem rotātā Lomas stāvbaļķu baznīca. Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. 
Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fj ordu karali Geirangeru. Neaizmirstamais Troļļu ceļš.
Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Norvēģijas ievērojamākā jūgendstila pilsēta Olesunna (Alesund). 
Giskes un Godojas salas – izbraukums palūkoties uz Atlantijas okeāna varenību.
Lidojums Olesunna– Rīga.

31.07.-06.08. 595 3★★★

p

MAZAIS TROLLIS I 9 dienas
Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Neaizmirstamais 
Troļļu ceļš un Stigfosa ūdenskritums. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fj ordu karali Geirangeru.
Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Sognefj ella kalnu un ainavu ceļš. Pārcelšanās pār 
Sognefj ordu. Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles.
Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena.
Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Hardangerfj orda gleznainās ainavas.
Pārcelšanās pār Hardangerfj ordu. Sērfj ords. Pārgājiens uz Buardāles ledāju.
Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš.
Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.

28.06.-06.07.
01.08.-09.08.
14.08.-22.08.

295 5★★★★

5★★★

p

MAZAIS TROLLIS III 6 dienas
Lidojums Rīga – Oslo – Rīga.
Vikingu galvaspilsēta Oslo. G. Vīgelana skulptūru parks. Hallingdāles ieleja.
Vēringa ūdenskritums (Vøringfoss). Pārcelšanās pār Eidfj ordu. Hardangerfj orda gleznainās ainavas. 
Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. 
Tvinnes ūdenskritums. Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas 
un Sivles. Senā, grezniem kokgriezumiem rotātā Borgundas stāvbaļķu baznīca.
Pārcelšanās pār Sognefj ordu. Beijas ledājs (Bøyabreen). Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas.
Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fj ordu karali Geirangeru. Neaizmirstamais Troļļu ceļš.
Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums. Olimpiskā 
pilsētiņa Lillehammere un Maiheigenas brīvdabas muzejs.

23.07.-28.07. 530 3★★★

p

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 5★★★ – 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

NO BERGENAS LĪDZ STOKHOLMAI PĀRI PREIKESTŪLENAS KLINTIJ     atpakaļceļš ar autobusu 7,5 dienas
Lidojums Rīga – Bergena. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena.
Tvinnes ūdenskritums. Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas 
un Sivles. Senā, grezniem kokgriezumiem rotātā Borgundas stāvbaļķu baznīca.
Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Sērfj ords. Pārgājiens uz Buardāles ledāju.
Lotes ūdenskritums (Låtefoss). Pārcelšanās pār Josenfj ordu. Pārgājiens uz Preikestūlenas klinti pie 
Līsefj orda, no kuras paveras skats uz vienu no skaistākajām ainavām Eiropā.
Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.

09.08.-16.08. 335 5★★★★

5★★★

6

p

UGUNS UN LEDUS ZEME  ISLANDE 9 dienas
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 grādu temperatūru. Skogaras muzejs, brauciens gar Islandes dienvidu piekrasti.
Bazalta kolonnas Reynisfj ara. Eiropas lielākais ledājs un Skaftafella nacionālais parks, Svartifoss jeb 
Melnais ūdenskritums. Izbrauciens ar laivu zilibaltu aisbergu lagūnā. Mītiskiem nostāstiem apvītais 
Logurinna ezers. Islandes fj ordu ainavas, Beru fj ords. Hengifoss. Spēcīgais un majestātiskais Detti 
ūdenskritums. Hūsavīkas zvejnieku ciematiņš. Pastaiga pa siltas lavas lauku Krafl as vulkāniskās 
aktivitātes zonā. Mīvatna karstie avoti. Ziemeļislandes galvaspilsēta Agireiri.
Kjolur Route – ceļš, kas ved caur salas vidieni starp diviem ledājiem, šķērsojot Hveravellir ģeotermālo 
lauku. Islandes zelta loks – slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs.
Zelta ūdenskritums (Gūlfoss). Senā Islandes parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira.
Lidojums Reikjavīka – Stokholma – Rīga. 

27.06.-05.07. 1450 3★★★★

3★★★

3★★

ø

BRĪVDIENAS ISLANDĒ 5 dienas
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 grādu 
temperatūru. Islandes Republikas galvaspilsēta Reikjavīka. Skogaras muzejs, brauciens gar Islandes 
savdabīgo dienvidu piekrasti. Bazalta kolonnas Reynisfj ara. Eiropas lielākais ledājs un Skaftafella 
nacionālais parks, bazalta bluķiem ieskautais Svartifoss jeb Melnais ūdenskritums. Izbrauciens ar laivu 
zilibaltu aisbergu lagūnā. Islandes 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 Islandes poniju vai vaļu safari, 
svētku vakariņas Viking Village. Lidojums Reikjavīka – Rīga. 

03.05.-07.05.
25.10-29.10.

570 3★★★★

3★★★

ø

KUR MĒNESS AR PLANĒTU ZEMI TIEKAS  ISLANDE 5 dienas
Islande fascinē ar krāsu dažādību: ledāju krāvumiem un aisbergiem, lavas laukiem, spirgtiem 
ūdenskritumiem, burbuļojošiem avotiem un veselīgiem termālajiem baseiniem. Ja esat pabijuši 
Islandes dienvidos, tad ziemeļi jūs pārsteigs ar savu skarbumu, nepieradinātību, tajā pašā laikā – 
dabiskumu un senatnīgumu.
Lidojums Rīga - Reikjavīka. Pārbrauciens uz neparasto, pārsteigumiem bagāto un neskarto Ziemeļislandi. 
Skagafj ordur apkaime, viens no civilizācijas vismazāk skartajiem reģioniem. Trollaskagi pussalas klinšu 
veidojumi un krāšņie ziemeļu fj ordi ar maziem tradicionāliem zvejnieku ciematiņiem. Godafoss jeb 
Dievu ūdenskritums. Gleznainā ostas pilsētiņa Husavik un 3 stundu pasaules klases vaļu safari, vietā ko 
dēvē par Eiropas vaļu galvaspilsētu. Akureiri – otra lielākā Islandes pilsēta, bet tajā pašā laikā maziņa –
tikai 17 500 iedzīvotāju. Teiku apvītais, sirreālām ainavām un pseidokrāteriem bagātais Mīvatna 
ezers. Dimmuborgir jeb Tumšās citadeles – lavas lauks ar interesantiem vulkāniskiem veidojumiem, 
arkām, pīlāriem un tuneļiem. Skutustadir pseidokrāteris. Krafl as vulkāniskās aktivitātes zona 
ietver ģeotermālos laukus, krāsainas un burbuļojošas fumarolas, vulkānu krāterus un lavas laukus. 
Ziemeļislandes versija par Zilo lagūnu – Myvatn Nature Baths, kas piedāvā relaksējošu atpūtu daudz 
intīmākos apstākļos nekā slavenais brālis Reikjavīkas apkārtnē. Spēcīgākais Eiropas ūdenskritums 
Dettifoss. Zirga pakava formas kanjons Asbyrgi un savdabīgā Eyjan klints. Lielākais termālais avots 
Eiropā Deildartunguhver. Hraunfossar ūdenskritums. Lidojums Reikjavīka – Rīga.

17.05.-21.05. 570 3★★★★

ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3★★★ – viesnīca, 2-3 vietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
 3★★ – viesnīca, 2-3-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis

MAZŪRIJAS EZERU TŪRE 4 dienas
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.

16.08.-19.08. 160 3★★★

3★★

GDAŅSKA, MALBORKAS PILS   VĀCU ĶEIZARU LEPNUMS 5 dienas
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. Ostrodas – Elblagas kanāls, 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 grafi ski izkārtotas vēsturiskās cīņas dalībnieku pozīcijas.

01.08.-05.08. 165 3★★★

3★★

DZINTARA CEĻŠ KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI 5 dienas
Dzintars mūsu Baltijas piekrastē tiek izskalots, kopš sāka veidoties Baltijas jūra, ko reizēm dēvējam par 
Dzintarjūru. Dzintars ir pirmā prece, ko no Baltijas ved uz senajām kultūras valstīm, un, pateicoties dzintaram, 
senās baltu ciltis tiek atpazītas pasaulē un pirmoreiz minētas rakstītos avotos. Kas ir šis Baltijas jūras straumju 
glāstītais materiāls, ko bieži dēvējam par saules akmeni? Ar savu zeltaino mirdzumu, silto, saulaino krāsu 
gammu un dziednieciskajām īpašībām dzintars jau sirmā senatnē iekarojis cilvēku sirdis. Dosimies ekspedīcijā 
izpētīt dzintara ceļu gar mūsu Dzintarjūru. Palangas Dzintara muzejs, kas ir lielākais dzintara muzejs Baltijā 
un viens no lielākajiem pasaulē.·Kuršu kāpas. Nelielā kūrortpilsētiņa  Nida. Svetlogorskas pludmale un 
dzintara tirgotāji uz ielām. Jantarnaja – lielākā dzintara atradņu vieta. Kaļiņingrada. Dzintara muzejs 
Železnodorožnijā – vietā, kur II pasaules karš it kā nav beidzies: gruveši, šāviņu pēdas. Poļi u. c. te brauc 
fi lmēt II pasaules kara ainas. Visīpatnējākais upes nosaukums, kas vien dzirdēts, – reka Železnodorozhnaja – 
Mamonova. Gdaņskas apskate:  Dzintara muzejs,  Svētās Brigitas katoļu baznīca ar dzintara altāri. 

18.07.-22.07. 220 3★★★

3★★

POLIJAS SIRDS  MAZOVIJA 4 dienas
Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku, 
Sigismunda III piemineklis, karaļpils, katedrāle, Lazenku pils parks, Vilanovas pils. Tipiskā Mazovijas  
pilsētiņā Carnija – kur koptas gadsimtiem ilgas folkloras tradīcijas. Vietējie iedzīvotāji ielūgs jūs uz kāzām. 
Izrādīs senās poļu kāzu tradīcijas. Neiztiks arī bez tipisko vietējo ēdienu baudīšanas (kartupeļu kūkas u. c.).
Kurpie etnogrāfi skais ciematiņš, kur iespējams iepazīt seno rokdarbu tehniku, kokgriezēju amatu. 
Modlinas cietoksnis – iespaidīgās drupas paceļas pār Mazovijas lielākā ezera salu. Frederika Šopēna 
dzimtās mājas–muzejs. Neliels muzikāls baudījums klavierkoncertā. Zamoiska pils, no kuras Krievijas 
cara zaldāti pa logu izmetuši Šopēna klavieres. Bema forts ar aizsarggrāvi, ko izmanto brīvdabas izrādei 
Kauja pie Ostrolekas.1807. gadā šeit sadūrās Napoleona armija ar Krievijas cara armiju. 

14.06.-17.06. 155 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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KOLORĪTAIS KAŠUBU NOVADS UN GDAŅSKA 4 dienas
Lidojums Rīga – Gdaņska. Hanzas lielpilsēta Gdaņska: Marijas baznīca, rātsnams, tirgus laukums, zeltā 
rotātais Artusa nams un Neptūna aka, izbūvētā krastmala un vienīgais krāna tornis Eiropā.
Sopota – ieliņas ar suvenīru bodītēm, ielu muzikantiem, māksliniekiem, garākais koka mols Eiropā! 
Meža operas apmeklējums. Ceļojums pa neparasto Kašubas novadu, kas izceļas ar ainavu un reljefa 
daudzveidību, dzidrajiem ezeriem, kā arī ar izteiktām tradīcijām un unikālu folkloru.
Kartuzyr saimniecība, 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. 
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!
Bagātīgas vakariņas viesnīcā (iekļautas cenā), uzstāsies vietējā folkloras kopa – dziedāšana, dejošana, 
tabakas šņaukšana, ugunskurs, lustes līdz rītam! Izbraucieni ar zirgu pajūgiem.

09.08.-12.08. 240 3★★★

3★★

BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA 3 dienas
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.

29.06.-01.07.
28.09.-30.09.

95 3★★

PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA 5 dienas
Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu, kur skatāmi mazie 
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 (iekļauti 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.
Nacionālās vakariņas viesnīcā (iekļautas 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 (iekļautas 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.

23.05.-27.05.
04.07.-08.07.

185 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3★★★ – viesnīca, 2-3 vietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
 3★★ – viesnīca, 2-3-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
  – ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!

VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA 5 dienas
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.

01.05.-05.05.
24.10.-28.10.

160 3★★★

3★★

POLIJAS DABAS VALDZINĀJUMS 5 dienas
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 grēdu, kurā erozija izveidojusi 
skaistas klints formas: Vista, Mamuts, Kamielis, Princeses Emīlijas galva. 
Zelta raktuves – pazemes muzejs, kur katram ir 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.

11.07.-15.07. 160 3★★★

3★★

DIENVIDPOLIJA  NO PAZEMES LĪDZ VIRSOTNĒM 5 dienas
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. Klodzkas 
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.

22.08.-26.08. 155 3★★★

3★★

POLIJAS KARPATU AICINĀJUMS 5 dienas
Ļubļinas vecpilsēta. Zamošču krāšņā vecpilsēta, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. 
Pšemisla vecpilsēta, kas izvietojusies Karpatu kalnu pakājē.
Sanoka – ziemas kūrorta pilsēta, kur daļa pilsētas vēl saglabājusi viduslaiku pilsētas sejasvaibstus. Sanokas 
brīvdabas muzejs, ko uzskata ne tikai par lielāko, bet arī par kvalitatīvāko visā Polijā. Te apskatāmas Polijas 
Ukrainas pierobežas un Karpatu kalnu 18.–20. gs. raksturīgākās saimniecības. Izbrauciens ar kuģīti pa 
Solinas ezeru. Karpatu nacionālās virtuves baudīšana. Bobrka – naftas ieguves vieta (tagad 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.

08.08.-12.08. 170 3★★★

3★★

PIEDZĪVOJUMI SILĒZIJĀ RUDENS NOSKAŅĀS 6 dienas
Vroclavas vecpilsēta. Osovka – Hitlera pazemes rūpnīcas komplekss, galvenā, visvairāk paplašinātā 
Hitlera rezidence, betona gaiteņu, haļļu un nostiprinājumu sistēma. Svidņica, viduslaiku pilsēta ar iespaidīgo 
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.

18.09.-23.09. 195 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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DAUDZKRĀSAINĀ DIENVIDPOLIJA 6 dienas
Katovices 19. gs. – 20. gs. strādnieku kvartāla apskate. Alus degustācija Tiskie alusdarītavā. Pastaiga 
Živecas Beskidos. Viesošanās kalniešu ciematiņos, kur nodarbojas ar aitu audzēšanu un siera 
gatavošanu pēc senajām metodēm, kūpināto sieru degustācija. Atraktīvas folkloras kopas priekšnesums 
ar dziesmām un dejām. Krakova – bijusī Polijas galvaspilsēta, slavena ar karaļu kronēšanas vietu Vāveles 
pili un cietoksni, karalisko promenādi Grodskas ielu, tirgus laukumu, pasaulē otro lielāko gotisko altāri 
Sv. Maricas baznīcā. Krodziņi, kur jautrība nenorimst līdz rītam. Viesošanās Polijas saldumu ražotnē – 
izzinoša ekskursija ar degustāciju. Novijvišņicas renesanses pils. Gleznainais Rožnovas ezers.
Pieninsku nacionālais parks: ainaviskās Čorštinas pilsdrupas klinšainajos Dunajecas krastos; brauciens 
ar plostu pa Dunajecas kalnu upi, pārgājiens pa kalnu takām uz gleznaino Sokolicas un Trīs kroņu 
virsotni. Iespējamas vakariņas goralu nacionālajā krodziņā.
Ekskursiju diena Tatros, Zakopanē: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām, kalnu pacēlāji, kūrortpilsētas 
promenāde, tirdziņi, piparbodītes, krodziņi, rodeļi, velonoma u. c. aktivitātes.

22.07.-27.07. 198 3★★★

3★★

BALTIJAS JŪRAS POLIJAS PIEKRASTE UN RĪGENAS SALA VĀCIJĀ 7 dienas
Olštinas vecpilsēta. Gdaņska – vecpilsētā apskatāmi pieminekļi no laikiem, kad Danciga bija viena no 
varenākajām Hanzas savienības pilsētām. Eiropas lielākās ceļojošās kāpas – smilšu tuksnesis Sloviņjas 
nacionālajā parkā. Brauciens ar meža vilcieniņu uz lielākajiem klejojošo kāpu masīviem, kuru augstums 
sasniedz pat 30 m! Slupskas apskate. Viesošanās Sloviņju saimniecībā, kur skatāma ne tikai tipiskā 
novada arhitektūra – baltās fahverkstila mājiņas ar nosūnojušiem salmu jumtiem, bet arī iespējams 
iepazīt vietējo tradīcijas folkloras dziedājumos, dejās.
Maizes cepšana un ievārījuma vārīšana, seno amatu radošās darbnīcas. Darlovas piejūras pilsētiņas 
vecpilsēta ar kūrmāju promenādēm, mols un bāka. Košalinas apskate. Kolobžega – smilšainās 
pludmales, neskaitāmie pāļu sadzītie viļņlauži, rosīgā ostiņa ar daudzām jahtām un zvejnieku laiviņām.
Volinas nacionālais parks, Eiropas lielāko zālēdāju sumbru apskate. Svinoujščes apskate, mols ar bāku, kas 
izskatas pēc baltām dzirnavām. Kūpināto zivju pikniks senajā zvejnieku ciematā.
Brauciens uz Rīgenas salu pa garāko tiltu Vācijā (4104 m), kas ārēji atgādina Zelta vārtu tiltu Sanfrancisko. 
Rīgenas sala. Iespaidīgās, baltās Jasmundes krīta klintis, īpaši 118 m augstais Karaliskais tronis. Atsevišķās 
vietās klinšu augstums sasniedz pat 144 metrus! Romantiskās mazās kūrortpilsētiņas ar vasarnīcām, 
laiviņām, koka pāļiem un moliem. Proras koloss (1935–1939) – grandioza kūrorta celtne, pēc plāna varēja 
uzņemt vienlaikus 20 000 atpūtnieku. Tās garākā fasāde, kur visi logi vērsti uz jūru, sasniedz 4,5 km. 
Peenemünde militārais muzejs, kas bija viens no pasaulē modernākajiem militārās tehnoloģijas 
centriem – izmēģinājuma vieta laikā no 1936. līdz 1945. gadam. Te 1942. g. kosmosā tika palaista pirmā 
raķete. Toruņa – Kopernika dzimtās pilsētas sakoptā vecpilsēta ar raibajām namu fasādēm.

15.07.-21.07. 250 3★★★

3★★

BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ     aktīvās atpūtas cienītājiem 5 dienas
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.

27.06.-01.07.

līdz 16 g.v.

153

110

3★★★

3★★

KRAKOVA UN SLOVĀKIJA     aktīvās atpūtas cienītājiem     1 nakts brauciens mājupceļā 5 dienas
Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāvelas pils komplekss, 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. 

01.05.-05.05.
03.10.-07.10. 

25.07.-29.07.
22.08.-26.08.

135

150

3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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 3★★★, 3★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
  – ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!

SLOVĀKIJAS PARADĪZE     kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 7 dienas
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.
Poprada ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo baseinu kompleksu Aquacity.  

12.08.-18.08. 195 3★★★

3★★

RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS     īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem 6 dienas
Folkloras festivāls Zuberecas brīvdabas muzejā piedāvā izklaides visai ģimenei: tautas mūziku, seno 
amatu demostrēšanu, rokdarbu un gardumu tirdziņus.
Divas kalnu dienas Slovākijas Tatros: brauciens ar pacēlāju Zemajos Tatros un pārgājiens uz virsotni 
Chopok; Augstajos Tatros – Stary Smokovec apkārtnē – brauciens ar kalnu tramvaju, pārgājiens pa 
marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klintīm. Krāšņās Demanovas stalaktītu alas ar 
pazemes zālēm un eju labirintiem. Spiškas cietoksnis – varenākais viduslaiku nocietinājums 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 un 
ūdens un atrakciju parkā Tatralandia pie Liptovsky Mikulaš. Trīs naktis viesnīcā Tatru kalnu centrā Popradā ar 
simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo baseinu kompleksu Aquacity.

04.08.-09.08.
līdz 16 g.v.

185
135

3★★★

3★★

SLOVĀKIJAS KULTŪRAS UN DABAS VILINĀJUMS     atpūtai un baudai 6 dienas
Ziemeļslovākijas kultūras centrs Žilina Vahas upes krastos. Klinšu radzes un kanjoni Sulovas klinšu 
parkā. Bojnices pils – no 12.gs. uz klints raga ar skaistu mežainu ainavu, kur tiek piedāvāts atraktīvs 
viduslaiku dzīves atainojums. Devinas cietokšņa-pils drupas Donavas karstā. Slovākijas galvaspilsēta 
Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām un kolorītiem pieminekļiem.
Dabas diena Nitras reģionā: pārgājiens Tribečas kalnos. Slovākijas vēstures un kultūras lieciniece cauri 
gadsimtiem augstkalnu pilsētiņa Banska Štiavnica (UNESCO). Viena no senākajām Slovākijas pilsētām 
Nitra šodien piedāvā romantisku gaisotni vecpilsētas ieliņās, krodziņos, vīna pagrabos.
Atpūtai un baudai: pelde reģiona termālajos baseinos un nacionālo tradīciju baudīšana slovāku 
krodziņā un vīna darītavā Nitrā.

07.07.-12.07. 190 3★★★

3★★

NEIEPAZĪTĀ SLOVĀKIJA     atpūtai un baudai 6 dienas
Brauciens pa Karpatu kalnu Beskidu grēdu. Unikālās koka baznīcas Ladomirvas un Hervatoras 
ciematos (UNESCO). Austrumslovākijas kultūras un tradīciju centri: Bardejova (vecpilsēta iekļauta UNESCO 
mantojumā), Prešov, Košice. Vīna ražošanas tradīcijas Prešovas vīna muzejā un vietējo vīnu degustācija. 
Dabas brīnumi Slovensky Kras dabas parkā: Jasovska Jaskine stalaktītu alas(UNESCO) un Ochtinskas 
aragonitu alas (UNESCO). Elegantā ungāru grāfa Andrāši Betliaras pils. Dabas krāsu un formu palete 
Slovensky raj nacionālajā dabas parkā. Spiškas cietoksnis – varenākais viduslaiku nocietinājums 
Slovākijā (UNESCO). Tatru kalnu centrs Poprada ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo 
baseinu kompleksu Aquacity. Atpūtai un baudai: pelde reģiona termālajos baseinos un nacionālo 
tradīciju baudīšana slovāku krodziņos un vīna darītavās.

21.07.-26.07. 190 3★★★

3★★

SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS ŠVEICES 6 dienas
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.
Smilšakmens klinšu parks Saksijas Šveices nacionālajā parkā.
Unikāls klinšu veidojums Branka un brauciens ar laivu pa Kameņecas upi Bohēmijas Šveicē.
Pārgājiens Sudetu kalnos Krkonošes nacionālajā parkā. Kāpšana vai uzbraukšana ar pacēlāju Čehijas 
augstākajā virsotnē Sņežkā. Pastaiga Adršpašas klinšu rezervātā.

21.08.-26.08. 195 3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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ČEHIJA KOPĀ AR PĒTERI GAUDIŅU 7 dienas 
Čenstohovas klostera apskate. Olomoucas vecpilsēta un Morāvijas vīna krodziņi.
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. 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.

15.07.-21.07. 220 3★★

PRĀGA UN KARLOVI VARI 6 dienas
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.

18.09.-23.09.
līdz 16 g.v.

180
150

3★★

PRĀGA, KARLOVI VARI UN DRĒZDENE 6 dienas
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.

22.05.-27.05.
14.08.-19.08.
06.11.-11.11.

175
190
160

3★★

BRĪVDIENAS PRĀGĀ     1 nakts brauciens 5 dienas
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.
Kādreizējo sudraba monētu kaltuves vieta Kutna Hora. 

12.03.-16.03.
22.10.- 26.10.

līdz 16 g.v.

135

110

3★★

VASARAS BRĪVDIENAS ČEHIJĀ     pieaugušajiem un bērniem     1 nakts brauciens 5,5 dienas
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.

31.07.-05.08.

līdz 16 g.v.

170

140

3★★

NO KRAKOVAS LĪDZ PRĀGAI, NO VISLAS LĪDZ VLTAVAI 6 dienas
Jasna Goras klostera komplekss Čenstohovā. Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāveles pils un cietoksnis, 
tirgus laukums, Sv. Maricas baznīca ar taurētāju zvanu tornī, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca.
Pastaiga pa stalaktītu un stalagmītu zālēm un brauciens ar laivu pa Punkvas upes kaļķakmens iežos radīto 
alu sistēmu Macohas alās Morāvijā. 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. Kādreizējā sudraba monētu kaltuves vieta Kutna Hora. 
Pastaiga Adršpašas klinšu rezervātā.

03.07.- 08.07. 185 3★★

JAUNAIS GADS PRĀGĀ     1 nakts brauciens 5 dienas
Kādreizējā sudraba monētu kaltuves vieta Kutna Hora. 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, Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils.

29.12.-02.01.
2013. gads

145 3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3★★★, 3★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
  – ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!

BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE     īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem 6 dienas
Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām, kolorītiem 
pieminekļiem un slovāku nacionālajiem krodziņiem.
Austrijas galvaspilsēta Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru 
kapenes, Vīnes opera, Hundertvasera arhitektūra, brīvais laiks Prātera karuseļos.
Ungārijas galvaspilsēta Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions,
Māķāša katedrāle, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Baseini un pirtis Sēčeņi minerālūdens baseinu 
kompleksā, brīvais laiks senākajā Eiropas zoo – Budapeštas zvēru dārzā, naksnīgā Budapeštas panorāma, 
kuģojot pa Donavu. 

12.03.-17.03.
līdz 16 g.v.

23.07.-28.07.
līdz 16 g.v.

22.10.-27.10.
līdz 16 g.v.

170
140
180
150
160
130

3★★★

3★★

TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA LIELDIENĀS 6 dienas
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.

06.04.-11.04. 170 3★★★

3★★

PA NOSLĒPUMAINĀS ĶEIZARIENES SISĪ PĒDĀM 7 dienas
Ķeizarienes Sisī otrās mājas: Ungārijas galvaspilsēta Budapešta un vecpilsēta Budas kalnā ar Zvejnieku 
bastionu un Māķāša katedrāli, Varoņu laukums un Vācas iela Peštas pusē.
Sēčeņi – Eiropā lielākais termālais minerālūdens baseins no Hābsburgu laikiem.
Budapeštas majestātiskā panorāma vakara ugunīs, kuģojot pa Donavu. Sisi dvēseles patvērums: 
Godollo pils un zirgu izrāde – brīvdabas izklaides pasākums Sisī ielejā. Ķeizariskās tradīcijas Ungārijā: 
ungāru karaliskās ģimenes svarīgāko notikumu vieta Vesprēma, Herendas izsmalcinātais porcelāns, 
karaļnama kāzu vīns Šomlo vīna kalnā. Karaliskais ceļš Ungārija – Austrija: Balatona ezers un gleznainā 
Tihaņas pussala. Pelde Ungāru jūrā Balatonā. 
Svešiniece savās mājās: Austrijas galvaspilsēta Vīne un tās simbols Stefana katedrāle; bulvāru loks ar 19. gs. 
apbūvi un greznā Hābsburgu vasaras rezidence Šēnbrunnas pils.

05.08.-11.08. 230 3★★★

3★★

TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA 6 dienas
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.

02.07.-07.07.
24.09.-29.09.
16.11.-21.11.

185

160

3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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MAIJA BRĪVDIENAS PIE BALATONA EZERA     4 naktis viesnīcā pie Balatona ezera! 4 dienas Ungārijā
Lidojums Rīga – Grāca.
Ungāru jūra Balatona ezers ar elegantajām kūrortpilsētiņām un gleznaino Tihaņas pussalu pavasara 
ziedonī. Ungārijas galvaspilsēta Budapešta un vecpilsēta Budas kalnā ar Zvejnieku bastionu un Māķāša 
katedrāli, Varoņu laukums un Vācas iela Peštas pusē. Sēčeņi – Eiropā lielākais termālais minerālūdens 
baseins no Hābsburgu laikiem. Ungāru karaļu kronēšanas vieta Vesprēma, Herendas izsmalcinātais 
porcelāns, karaļnama kāzu vīns Šomlo vīna kalnā. 
Atpūtai un baudai: veselīga pelde Eiropas siltākajā minerālūdens ezerā Hēvīzā un pikniks Liču ģimenes 
vīna dārzos pie Velences ezera – vīna degustācija un nacionālā maltīte.
Lidojums Grāca – Rīga.

27.04.-01.05. 295 3★★★

ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE 7 dienas
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 pie ungāru čikošiem. 
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 vīna pagrabā Budafokas kalnā.

19.08.-25.08. 220 3★★★

3★★

NO BUDAPEŠTA LĪDZ RĪGAI     atpūtai un baudai 6 dienas
Lidojums Rīga – Budapešta.
Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle,
Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus.
Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu.
Sēčeņi – 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 vīna pagrabā Budafokas kalnā pie 
Budapeštas. Godollo pils un zirgu izrāde – brīvdabas izklaides pasākums Sisī ielejā.
Egera: katedrāle, cietoksnis, turku laika minarets, vīna pagrabi Daiļās kundzes ielejā, termālie baseini un 
Bukki Nemzeti dabas parks. Izklaides nacionālajā vidē Tuba Tany lauku sētā.
Mājupceļš ar autobusu.

23.07.-28.07. 270 3★★★

3★★

MELNĀS JŪRAS PIEKRASTE NO DONAVAS DELTAS LĪDZ ZELTA SMILTĪM     Bulgārija un Rumānija  8 dienas
Lidojums Rīga – Varna.
Konstanca lielākā ostas pilsēta pie Melnās jūras un ceturtā lielākā Eiropā – piedāvā apskatīt mošeju, 
minaretu, akvāriju un noskatīties delfīnu šovu delfi nārijā.
Atpūta ar jūras un saules peldēm un vietējās virtuves baudīšanu Eden kompleksā Melnās jūras krastā – 
vietā, kur Donava ieplūst jūrā. Dabas diena Rumānijas lielākajā dabas rezervātā (UNESCO): iespēja 
izbraukt ar ātrgaitas laivu pa Donavas deltu un redzēt neskarto fl oru un faunu.
Vīna degustācija un vakariņas Murfatlar – vienā no slavenāko vīna zīmolu reģioniem Rumānijā.
Senās vēstures liecības: drupas no grieķu un bizantiešu laikiem Histria, Einslala,
Capidava, Adamclisi monuments, Sv. Andreja ala – klosteris.
Atpūta pie Melnās jūras ar iespēju baudīt jūras veltes zivju krodziņā.
Leģendām apvītais Kaliakras rags.
Balčikas villa ar glezno botānisko dārzu jūras krastā – Ungārijas karalienes Marijas vasaras rezidence. 
Bulgārijas piejūras atpūtas kūrorts Zelta smiltis.
Lidojums Varna – Rīga.

23.08.-30.08. 495 3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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EIROPA // Horvātija / Slovēnija / Rumānija / Bulgārija / Turcija / Ungārija

 3★★★★ – 3★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
 4 – izmitināšana ciematos, privātmājās, divvietīgas istabas, WC un duša mājā, brokastis, vakariņas
 n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS     kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
Iespēja aktīvi atpūsties, baudīt patiesu viesmīlību, senas tradīcijas, 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 etnogrāfi skais 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.

03.08.-11.08. 325 3★★★

3★★

4

ø

NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI     Bulgārija un Turcija 10 dienas
Iespēja izjust gan senatnes elpu, gan atpūsties Melnās jūras krastā!
Lidojums Rīga – Stambula. Plovdiva: vecpilsēta, romiešu forums un amfi teātra drupas, kristiešu dievnams 
un turku laika minarets. Apgleznotie Plovdivas renesanses laika koka nami.
Rilas (UNESCO) klosteris Bulgārijas kalnos. Pastaiga Rodopi 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 etnogrāfi skais muzejs – bulgāru amatnieku 
darbnīcas, kurās joprojām meistaro, veido, cep... Romantiskā Trjavna. Bulgārijas pirmā galvaspilsēta Veliko 
Tirnovo – bulgāru kultūras šūpulis. Arbanasi etnogrāfi skais 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: Sofi jas katedrāle, Zilā mošeja, Topkapi 
pils, Lielais tirgus. Edirne – senā Osmaņu valsts galvaspilsēta: Selima mošeja un senais tirgus.
Lidojums Stambula – Rīga.

10.09.-19.09. 495 3★★★★

3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3★★★★ – 3★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
4 – izmitināšana ciematos, privātmājās, divvietīgas istabas, WC un duša mājā, brokastis, vakariņas
n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors
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PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS p j    kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
Iespēja aktīvi atpūsties, baudīt patiesu viesmīlību, senas tradīcijas, 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. i Rimetea etnogrāfi skais 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.

03.08.-11.08. 325 3★★★

3★★

4

ø

NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI    g j j Bulgārija un Turcija 10 dienas
Iespēja izjust gan senatnes elpu, gan atpūsties Melnās jūras krastā!
Lidojums Rīga – Stambula. Plovdiva: vecpilsēta, romiešu forums un amfi teātra drupas, kristiešu dievnams 
un turku laika minarets. Apgleznotie Plovdivas renesanses laika koka nami.
Rilas (UNESCO) klosteris Bulgārijas kalnos. Pastaiga Rodopi 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 etnogrāfi skais muzejs – bulgāru amatnieku 
darbnīcas, kurās joprojām meistaro, veido, cep... Romantiskā Trjavna. Bulgārijas pirmā galvaspilsēta Veliko 
Tirnovo – bulgāru kultūras šūpulis. Arbanasi etnogrāfi skais 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: Sofi jas katedrāle, Zilā mošeja, Topkapi 
pils, Lielais tirgus. Edirne – senā Osmaņu valsts galvaspilsēta: Selima mošeja un senais tirgus.

jLidojums gStambula – Rīga.

10.09.-19.09. 495 3★★★★

3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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BULGĀRIJAS KALNI UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTE     aktīvai atpūtai un baudai 8 dienas
Iespēja aktīvi atpūsties gan Bulgārijas kalnos, gan Melnās jūras krastā!
Lidojums Rīga – Burgasa – Rīga. 3 kalnu dienas Bulgārijas kalnos: pastaiga Rodopi kalnos no Devin vai 
Pamporovo un no Bansko, vērojot ezeriņiem bagātas ainavas, Trigrad gorge aiza, Jagodinas stalaktītu alas.
Plovdiva: vecpilsēta, romiešu forums un amfi teātra drupas, kristiešu dievnams un turku laika minarets. 
Apgleznotie Plovdivas renesanses laika koka nami.
Nesebara (UNESCO) – viena no vecākajām Eiropas pilsētām. Atpūtai un baudai: pikniks kalnos, 
Plovdivas reģiona vīnu degustācija, pelde Melnās jūras Saulainā krasta pludmalēs un nacionālais 
vakars bulgāru krodziņā ar dejām uz oglēm...

29.07.-05.08. 450 3★★★★

3★★★

NO TATRIEM LĪDZ ADRIJAS JŪRAI     Slovākija, Ungārija, Slovēnija     1 nakts brauciens mājupceļā 8 dienas
Slovākijas Tatri Donovaly reģionā: brauciens ar pacēlāju kalnā un pārgājiens pa kalnu takām.
Slovāku virtuves baudīšana kalnu krodziņā. Ungārijas galvaspilsēta Donavas krastos Budapešta: Varoņu 
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 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.

28.07.-04.08. 280 3★★★

3★★

EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS  SLOVĒNIJA     aktīvai atpūtai un baudai 4 dienas Slovēnijā
Lidojums Rīga – Grāca – Rīga. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana.
Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā. Atpūta pie Bledas ezera.
Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas augstāko 
virsotni Triglavu. Adrijas jūras pērles Kopera, Izola, Piraņa.
Postojnas stalaktītu alas (UNESCO). Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils.
4 naktis viesnīcā pie gleznainā Bledas ezera!

27.04.-01.05. 370 3★★★

NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ BALATONA EZERAM    Horvātija, Slovēnija, Ungārija 7 dienas
Lidojums Rīga – Venēcija. Adrijas jūras pērles Istras pussalā Poreča un Roviņa un cietokšņa pilsēta 
Motovuna Istras pussalas pakalnos.
Postojnas stalaktītu alas (UNESCO) un leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils Slovēnijā. 
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 Alpu augstāko virsotni Triglavu.
Ungāru jūra Balatona ezers un gleznainā Tihaņas pussala. Liču ģimenes vīna pagrabi pie Velences 
ezera: vīna degustācija un pikniks ar ungāru nacionālo maltīti vīnogu dārzā. Donavas pērle Budapešta: 
Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus.
Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu. Lidojums Budapešta – Rīga.

17.07.-23.07. 485 3★★★

KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI     kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā.
Atpūta un pelde Bledas ezerā. Pastaigas kalnos pie Bohiņas ezera Triglava nacionālajā parkā, kas ietver 
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. Lidojums Venēcija – Rīga.

09.08.-17.08. 395 3★★★

3★★

n

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

BULGĀRIJAS KALNI UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTE    paktīvai atpūtai un baudai 8 dienas
Iespēja aktīvi atpūsties gan Bulgārijas kalnos, gan Melnās jūras krastā!
Lidojums Rīga – Burgasa – Rīga. 3 kalnu dienas Bulgārijas kalnos: pastaiga Rodopi kalnos no Devin vai 
Pamporovo un no Bansko, vērojot ezeriņiem bagātas ainavas, Trigrad gorge aiza, Jagodinas stalaktītu alas.
Plovdiva: vecpilsēta, romiešu forums un amfi teātra drupas, kristiešu dievnams un turku laika minarets.
Apgleznotie Plovdivas renesanses laika koka nami.
Nesebara (UNESCO) – viena no vecākajām Eiropas pilsētām. Atpūtai un baudai: pikniks kalnos, 
Plovdivas reģiona vīnu degustācija, pelde Melnās jūras Saulainā krasta pludmalēs un nacionālais 
vakars bulgāru krodziņā ar dejām uz oglēm...

29.07.-05.08. 450 3★★★★

3★★★

NO TATRIEM LĪDZ ADRIJAS JŪRAI     j g j j j p ļSlovākija, Ungārija, Slovēnija     1 nakts brauciens mājupceļā 8 dienas
Slovākijas Tatri Donovaly reģionā: brauciens ar pacēlāju kalnā un pārgājiens pa kalnu takām.y
Slovāku virtuves baudīšana kalnu krodziņā. Ungārijas galvaspilsēta Donavas krastos Budapešta: Varoņu 
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 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 augstākol virsotni Triglavu. Slovākijas 
galvaspilsēta Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām, kolorītiem pieminekļiem 
un slovāku nacionālajiem krodziņiem.

28.07.-04.08. 280 3★★★

3★★

ĻEIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS  SLOVĒNIJA p     aktīvai atpūtai un baudai 4 dienas Slovēnijā
Lidojums Rīga – Grāca – Rīga. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana.
Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā. Atpūta pie Bledas ezera.
Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas augstāko
virsotni Triglavu. Adrijas jūras pērles Kopera, Izola, Piraņa.
Postojnas stalaktītu alas (UNESCO). Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils.
4 naktis viesnīcā pie gleznainā Bledas ezera!

27.04.-01.05. 370 3★★★

NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ BALATONA EZERAM   j j g jHorvātija, Slovēnija, Ungārija 7 dienas
Lidojums Rīga – Venēcija. Adrijas jūras pērles Istras pussalā Poreča un Roviņa un cietokšņa pilsēta 
Motovuna Istras pussalas pakalnos.
Postojnas stalaktītu alas (UNESCO) un leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils Slovēnijā.
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 Alpu augstākol virsotni Triglavu.
Ungāru jūra Balatona ezers un gleznainā Tihaņas pussala. Liču ģimenes vīna pagrabi pie Velences 
ezera: vīna degustācija un pikniks ar ungāru nacionālo maltīti vīnogu dārzā. Donavas pērle Budapešta: 
Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus.
Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu. Lidojums Budapešta – Rīga.

17.07.-23.07. 485 3★★★

KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI p j    kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā.
Atpūta un pelde Bledas ezerā. Pastaigas kalnos pie Bohiņas ezera Triglava nacionālajā parkā, kas ietver 
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,

p pļ p g jAlpu pļavas. Kalnu pārgājienu instruktors Laimonis Petrusēvičs j. Lidojums j g Venēcija – Rīga.

09.08.-17.08. 395 3★★★

3★★

n

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3★★★, 3★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
 2 –  apartamenti 4-6 personām ar WC un dušu, virtuves stūrīti
 HB – puspansija: brokastis un vakariņas

DALMĀCIJAS KRASTS UN ISTRAS PUSSALA     Horvātija 8 dienas
Lidojums Rīga – Venēcija – Rīga. 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. Dabas diena Brijuni 
nacionālajā parkā – salā Adrijas jūrā. Istras pussalas romantiskākā pilsētiņa Roviņa.
Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā un cietokšņa pilsēta Motovuna Istras pussalas pakalnos.
Baudai un atpūtai: vīna un lauku labumu degustācija Istras pussalā un pelde Adrijas jūras pludmalēs. 

28.09.-05.10. 498 3★★★

HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS     kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
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.

09.06.-17.06.
08.09.-16.09.

15.07.-23.07.
19.08.-27.08.

270

295

3★★★

3★★

2

HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS     Dalmācijas krasts, Dubrovnika 9 dienas
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 gar piekrasti un uz 
Brač salu, zivju pikniks uz kuģa. Brauciens uz Dubrovniku gar Dalmācijas krastu gan rīta agrumā, gan 
saulrietā. Aizsardzības mūros ieskautā Dubrovnika (UNESCO). 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 vienā viesnīcā Makarskas kūrortpilsētiņā Adrijas jūras Dalmācijas krastā: iespēja 
piedalīties piejūras kūrorta vakara dzīvē un baudīt jūras veltes un zivis vecpilsētas krodziņos.

06.04.-14.04.

27.04.-05.05.
22.09.-30.09.

280

295

3★★★

3★★

HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI 8 dienas
Lidojums Rīga – Venēcija – Rīga. 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. Atpūta Lokrumas salā: 
eksotisks botāniskais dārzs, pelde Adrijas jūras 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.

14.08.-21.08. 585 3★★★

NO ADRIJAS PĒRLES DUBROVNIKAS LĪDZ TARAS KANJONAM 4 dienas
Lidojums Rīga – Dubrovnika – Rīga. Adrijas dienvidu pērle Dubrovnika (UNESCO).Iespēja baudīt jūras 
veltes un zivis vecpilsētas krodziņos, doties ar kuģīti uz Lokrumas salu (labos laika apstākļos!).
Brauciens pa Moračas un Taras kanjoniem Durmitoru kalnos līdz Taras tiltam, no kura paveras plašākās 
ainavas uz Melnkalnes lepnumu Taras kanjonu. Ainaviski pārsteidzošais serpentīnu ceļš Lovčena kalnā 
uz Melnkalnes 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. Medžugorje – visvairāk apmeklētā svētvieta Adrijas piekrastē. 400 gadu senais Mostaras tilts 
(UNESCO) – musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols Hercegovinā.

28.04.-02.05. 430 3★★★

HB

BALKĀNU TRIJSTŪRIS     Maķedonija, Albānija, Bulgārija 7 dienas
Lidojums Rīga – Sofi ja – Rīga. Maķedonijas galvaspilsēta Skopje. 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 kuģīti uz St. Naum klosteri Ohridas ezerā. 
Dienas ekskursija uz Albāniju: galvaspilsēta Tirāna un Adrijas jūras piekraste pie Durresas pilsētas.
Mistiskās Meļņikas smilšakmens klintis pa ceļam uz Roženas klosteri. Bulgāru vīni Meļņikā.
Dziednieces Vangas dzimtās un piemiņas vietas Dienvidbulgārijā. Rilas klosteris (UNESCO).
Bulgārijas galvaspilsēta Sofi ja.

01.05.-07.05. 475 3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA 8 dienas
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem 
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā.
Mājas vīna, siera un Pršut degustācija horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Zadaras vecpilsēta ar 
marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu celtņu drupas un unikālās Jūras ērģeles.
Brauciens Adrijas jūrā uz Kornatu salu arhipelāgu, pelde sālsezerā, pastaiga gar klintīm un maltīte uz 
kuģa. Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO).
Romantiskā pilsētiņa uz salas Trogira (UNESCO). Atpūta akmeņaini tuksnešainajā Pagas salā.
Kvarnera līča greznākais piejūras kūrorts Opatija.

12.07.-19.07.
16.08.-23.08.

240 3★★★

3★★

2

NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ DINĀRU KALNIEM     Horvātija, Bosnija, Hercegovina 10 dienas
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 – 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 Dināru kalnos. 
Daudznacionālā Bosnijas galvaspilsēta Sarajeva.
Mājupceļā vakars Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā.

14.09.-23.09. 335 3★★★

3★★

2

BALKĀNU MOZAĪKA I     Serbija, Melnkalne, Albānija, Maķedonija 11 dienas
Turpceļš ar autobusu. Serbijas galvaspilsēta Belgrada: Kalemegdāna cietoksnis Savas un Donavas satecē, 
Josifa Broza Tito mauzolejs. 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 – tilts pāri Taras kanjonam, 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. Atpūtas diena pie Adrijas jūras Melnkalnes piejūras kūrortā.
Albānijas galvaspilsēta Tirāna un Adrijas piekraste pie Durresas pilsētas. Maķedonijas galvaspilsēta 
Skopje. 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. Maķedonijas galvaspilsēta Skopje.
Lidojums Rīga – Sofi ja.

13.07.-23.07. 495 3★★★

3★★

BALKĀNU MOZAĪKA II     Maķedonija, Albānija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija 12 dienas
Lidojums Rīga – Sofi ja. Maķedonijas galvaspilsēta Skopje. Lielākais un dziļākais ezers Balkānos – 
gleznainais Ohridas ezers ar pasaules dzejnieku saieta vietu Strūgas un Ohridas pilsētām (UNESCO),
Brauciens ar laivām uz St. Naum klosteri Ohridas ezerā. 
Albānijas galvaspilsēta Tirāna un Adrijas piekraste pie Durresas pilsētas.
Atpūtas diena pie Adrijas jūras Melnkalnes piejūras kūrortā. Melnkalnes lepnums – tilts pāri Taras 
kanjonam. 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 un Horvātijas sirds Dubrovnika (UNESCO).
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. 

23.07.-03.08. 525 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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EIROPA // Melnkalne / Ungārija / Itālija / Austrija / Vācija / Alpi

 3★★★★,  3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis HB – puspansija: brokastis un vakariņas
 2

★★ –  apartamenti 4-6 personām ar WC un dušu, virtuves stūrīti
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors

LIĪGO PIE ADRIJAS JŪRAS!     Dalmācijas krasts, Dubrovnika 4 dienas
Lidojums Rīga – Splita - Rīga. Krkas nacionālā parka ūdenskritumu kaskādes un kanjons. Mājas vīna, siera 
un Pršut degustācija horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Atpūtas diena pie Adrijas jūras vai ekskursija 
ar kuģīti no Makarskas Adrijas jūrā gar piekrasti un uz Brač salu, zivju pikniks uz kuģa. Brauciens uz 
Dubrovniku gar Dalmācijas krastu gan rīta agrumā, gan saulrietā. Horvātijas sirds Dubrovnika (UNESCO). 
Atpūta Lokrumas salā. Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Romantiskā 
pilsētiņa uz salas – Trogira (UNESCO). Trīs naktis vienā viesnīcā Dalmācijas krastā: iespēja piedalīties 
piejūras kūrorta vakara dzīvē un baudīt jūras veltes un zivis vecpilsētas krodziņos.

22.06.-25.06. 385 3★★★

KASTAŅU FESTIVĀLS ISTRAS PUSSALĀ 4 dienas Istras pussalā
Lidojums Rīga – Venēcija. 4 dienas kūrortā pie Adrijas jūras Kastaņu festivāla gaisotnē: īpaši ēdieni 
viesnīcas vakariņās, brīvdabas koncerti, tirdziņi ar lustēm apkārtējos ciematiņos. Eifrasija bazilika 
(UNESCO) un Venēcijas laika arhitektūra Porečā. Brauciens ar kuģīti pa Adrijas jūru no Porečas 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.
Vīnu degustācija un lauku labumu baudīšana pie Istras pussalas zemniekiem un lustes Istras 
pussalas populārākajā rudens festivālā Marunada. Lidojums Venēcija – Rīga.

19.10.-23.10. 398 3★★★★

HB

NO MŪŽIGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM 8 dienas
Lidojums Rīga – Venēcija. Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija. Krāsainā zvejnieku un 
rokdarbnieču sala Burāno. Miramares pils pie Triestes. Postojnas stalaktītu alas (UNESCO) un leģendām 
apvītā viduslaiku Predjamas alu pils Slovēnijā. Cietokšņa pilsēta Istras pussalas pakalnos Motovuna, 
Horvātijas lauku labumi Tikel saimniecībā gleznaino Istrijas pakalnu ielokā. 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 un rīta pastaiga pie Balatona ezera. Bruņinieku izrāde Šumegas cietoksnī un vakariņas viduslaiku 
tradīcijās. Herendas porcelāna darbnīca. 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. Mājupceļš ar autobusu.

16.10.-23.10.
23.10.-30.10.

365 3★★★

3★★

VĪNE UN DONAVAS LOKS     25.10. ar avio 4 un 5 dienas
Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera, 
Šēnbrunnas 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.
25.10. lidojums Rīga – Vīne – Rīga.

01.05.-05.05.
01.08.-05.08.

25.10.-29.10.

175

315

3★★★

3★★

AUSTRIJAS ROMANCE  ZALCKAMERGŪTA    5 naktis vienā naktsmītnē 8 dienas
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.

01.07.-08.07. 295 3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!
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AUSTRIJAS KONTRASTI 8 dienas
Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes 
opera, Hundertvasera arhitektūra, vīndaru ciematiņš Vīnes mežos. Vīna un aprikožu dārzi Vahavas ielejā 
Donavas krastos, Austrijas vēstures kodols Kremsa. Sāls raktuves Halleinā. 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.

19.08.-26.08.
23.09.-30.09. 

295 3★★★

3★★

AUSTRIJAS SKAISTĀKĀS VIETAS     visaptverošākais Austrijas maršruts! 8 dienas
Lidojums Rīga – Vīne. Četras krāšņākās Austrijas pilsētas: Vīne, Grāca, Zalcburga un Insbruka. Šēnbrunnas 
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.

13.07.–20.07. 530 3★★★

3★★

AUSTRIJAS KOLORĪTS 8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Dzīvošana ★★★viesnīcā Bādgašteinā ar puspansiju (brokastīm un vakariņām).
Ceļojumā tiek izmantotas Zalcburgas zemes kartes (iekļauta cenā) priekšrocības bez maksas apmeklēt: 
visus apskates objektus Zalcburgā, Stiegel alus darītavu un degustāciju, ūdensspēles Helbrunnas pilī, 
Felsektherme baseinu un saunas, Kitzlochklamm aizu, Krimlas ūdenskritumu, kā arī pacēlājus kalnos 
no Bādgašteinas un Weisse. Par papildu samaksu var apmeklēt radona dziednieciskās alas Bokšteinā un 
austriešu mūzikas vakaru. Kalnu ieskautā kūrortpilsēta Bādgašteina. Tiroles galvaspilsēta Innas upes 
krastā Insbruka. Lidojums Minhene – Rīga.

13.08.-20.08. 440 3★★★

3★★

HB

TIROLES AUGSTIE ALPI OCTĀLĒ     kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
Sešu dienu pārgājienu programma Austrijā, Octāles reģionā. Kalnu programmas vadītājs – Andris Krūmiņš.
Turpceļš ar autobusu. Dzīvošana ★★★viesnīcā ar puspansiju (brokastīm un vakariņām).
Aklimatizācijas pārgājiens uz Tiroles augtāko ūdenskritumu Stuibenfall. Panorāmas kalns 
Wetterkreuzkogel (2591 m). Sulzas ielejas panorāmas kalns Gramskogel (2813 m). Geislachkogel un 
Ventas augstkalnu ceļš. Augstkalnu diena no Ventas ciemata uz Kreuzspitze (3455 m). Panorāmas kalns 
Obergurlā Hohe Munt (2653 m). Plānoti pārgājieni pa marķētām kalnu takām uz virsotnēm un pārejām. 
Raftings Innas upē. Lidojums Minhene – Rīga.

13.07.-21.07. 495 3★★★

3★★

ø
HB

n

ZALCBURGAS ZEMES ALPI TUVPLĀNĀ     kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
Sešu dienu pārgājienu programma Austrijā, Zalcburgas reģionā. Kalnu programmas vadītājs – Andris 
Krūmiņš. Lidojums Rīga – Minhene. Dzīvošana ★★★viesnīcā ar puspansiju (brokastīm un vakariņām).
Aklimatizācijas pārgājiens: Lihtenšteinas aiza un panorāmas virsotne Sontagskogel (1849 m). Četru 
virsotņu travers: Arche (2060 m), Tagweideck (2135 m), Schwarzkopf (2263 m), Gramskogel (2813 m). 
Dahšteinas kalnu grēdas šķērsošana. Leģendārā Bīskapa cepure un Gossau grēda. Greisenkareck virsotne 
(1991 m) un Zemnieku sētas muzejs. Augstkalnu diena: Mosermandl (2680 m) un Graihorn (2222 m)
virsotnes. Pāri Draugsteintorl virsotnei ( 2077 m) līdz teikām apvītajam Tappenkarr ezeram (1760 m).
Plānoti pārgājieni pa marķētām kalnu takām uz virsotnēm un pārejām. Mājupceļš ar autobusu.

21.07.-29.07. 495 3★★★

3★★

ø
HB

n

AUSTRIJAS KONTRASTI UN LĪGO BĀDGAŠTEINĀ PIE LATVIEŠIEM 5 dienas
Lidojums Rīga – Minhene – Rīga. Dzīvošana ★★★viesnīcā Bādgašteinā ar puspansiju (brokastīm un 
vakariņām). Minhenes apskate. Kalnu ieskautā kūrortpilsēta Bādgašteina. Pastaigas kalnos pie 
Bādgašteinas. Grosgloknera Alpu panorāmas ceļš. Līgovakars Bādgašteinā. Zalcburga: Mirabellas pils un 
dārzs, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Lihtenšteinas aiza.

21.06.-25.06. 385 3★★★

HB

TIROLES UN BAVĀRIJAS ALPI 8 dienas
Melkas klosteris. Zalcburga: Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis, Mirabellas pils un dārzs, Labības 
iela. Bavārijas Alpi: Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru. Tiroles Alpi: Lihtenšteinas 
aiza. Krimla ūdenskritums. Insbruka. Pastaigas kalnos pie Cūgšpices. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un 
sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Vācu impērijas dārgumu krātuve Nirnberga.

15.09.-22.09. 295 3★★

2★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3★★★,  3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
 HB* – divi vakari viesnīcā Inzell ar puspansiju (brokastīm un vakariņām)
  – ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!

BAVĀRIJA UN ZALCBURGA 6 dienas
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 cepurēm, kuri 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. Berhtesgādenes zeme – Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, 
pastaiga Vacmaņa kalna pakājē. Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības iela, Mocarta muzeji, 
Hoenzalcburgas cietoksnis. Lidojums Vīne – Rīga.

06.07.-11.07. 310 3★★★

3★★

HB*

BERLĪNE, BRĒMENE, HAMBURGA, LĪBEKA 5 dienas
Turpceļš ar autobusu. 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. Lineburgas pils apskate.
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 ar īsti senatnīgu elpu.
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, Kūrfi rstu dambis un Eiropas centrs, 
Berlīnes muzeji, mazliet iepirkšanās. Lidojums Berlīne – Rīga.

28.04.-02.05. 250 3★★★

3★★

BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS 7 dienas
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. Karaļa Ludviga II 
dzimšanas dienas pasākumi. Etāles klosteris. Pastaigas kalnos pie Cūgšpices. 
Vācu impērijas dārgumu krātuve Nirnberga. Drēzdene: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.

21.08.-27.08. 280 3★★★

3★★

BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS 8 dienas
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. Etāles klosteris. Pastaigas kalnos pie Cūgšpices. 
Berhtesgādenes zeme – Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, pastaigas kalnos 
pie Vacmaņa kalna. Drēzdene: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.

29.07.-05.08. 315 3★★★

3★★

BAVĀRIJA LIELDIENĀS 4 dienas
Lidojums Rīga – Minhene. Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums, Olimpiskais centrs, 
Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē. Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Noišvānšteina 
un Linderhofa. Etāles klosteris. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā 
Oberammergava. Berhtesgādenes zemes burvība pie Ķēniņa ezera.
Lidojums Minhene – Rīga.

06.04.-09.04. 380 3★★★

BAVĀRIJA, ŠVARCVALDE, ŠVEICE, LIHTENŠTEINA 7 dienas
Lidojums Rīga – Minhene. Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums, Olimpiskais centrs,
Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē. Pastaigas kalnos pie Cūgšpices. Partnachklamm aiza.
Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II Linderhofas pils. Etāles klosteris. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem 
un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Bādenes kūrorta šarms.
Švarcvaldes kalnu ceļš, pastaiga pie Mummelsee ezera. Freiburga – mežu, gotikas, studentu un vīna 
pilsēta. Reinas ūdenskritums. Pundurvalsts – Lihtenšteina. Kalnu ieskautā Lugāno.
Lidojums Milāna – Rīga

25.06.-01.07. 520 3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!



43www.impro.lv

www.impro.lv

REINAS UN MOZELES IELEJAS, LUKSEMBURGA UN ZIEMEĻU VENĒCIJA BRIGE 6 dienas
Lidojums Rīga – Frankfurte. Maincas sešu torņu Doms, vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Koblenca – pilsēta 
pie Mozeles ietekas Reinā. Reinas ieleja. Leģendām apvītā Lorelejas klints. Rūdesheima – Reinas ielejas 
pērle ar vīna baudīšanu. Mozeles ielejas skaistākās pilsētas Kohema, Traben Trarbach un Bernkastel 
Kues. Trīre – viena no Vācijas vecākajām pilsētām. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga. 
Ziemeļu Venēcija Brige. Brisele: rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils un Eirocentrs.
Lidojums Brisele – Rīga.

22.07.-27.07. 465 3★★★

3★★

NO ZILĀS DONAVAS LĪDZ FRANKU ŠVEICEI 8 dienas
Prāgas apskate. Bavārijas ziemeļu daļa – Bavārijas mežs un Franku Šveice. 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, 
Pasava – Venēcija pie Donavas. Neofi ciālā Vācijas alus galvaspilsēta Bamberga (UNESCO) –
romantiska vecpilsēta ar pildrežģu mājām. 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. Outdoor programma un pusdienas ar grilu iekļautas cenā.

15.07.-22.07. 320 3★★★

3★★

IZKLAIDES PARKI VĀCIJĀ     ģimenēm ar bērniem 5 dienas
Turpceļš ar autobusu. Berlīne: zoo, Brandenburgas vārti, televīzijas tornis, Reihstāgs, Kūrfi rstu dambis un 
Eiropas centrs. Babelbergas fi lmu parks. Brauciens ar autobusu pa Serengeti safari parku,
kas ir mazs Āfrikas gabaliņš Ziemeļvācijas dabas ainavā ar vairāk nekā 1000 dzīvniekiem no visas pasaules.
Heideparks – atrakcijas lieliem un maziem. Termālais baseins Soltavā. Lidojums Berlīne – Rīga.

06.08.-10.08.
līdz 16 g.v.

265
235

3★★★

3★★

BERLĪNE, DRĒZDENE UN A10 5 dienas
Lidojums Rīga – Berlīne. Berlīne: Aleksandra laukums, televīzijas tornis, Unter den Linden, Brandenburgas 
vārti, zoo, Potsdamas laukums, Reihstāgs, Kūrfi rstu dambis un Eiropas centrs, mazliet iepirkšanās. Sansusī 
pils un 290 hektārus lielais parks. Iepirkšanās diena tirdzniecības centrā A10 pie Berlīnes. Drēzdene: 
Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta. Saksijas Šveices nacionālais parks. Mājupceļš ar autobusu.

02.05.-06.05. 225 3★★★

3★★

IZKLAIDES PARKI VĀCIJĀ     ģimenēm ar bērniem 5 dienas
Berlīne: zoo, Brandenburgas vārti, televīzijas tornis, Reihstāgs, Kūrfi rstu dambis un Eiropas centrs. 
Babelbergas fi lmu parks. Brauciens ar autobusu pa Serengeti safari parku, kas ir mazs Āfrikas gabaliņš 
Ziemeļvācijas dabas ainavā ar vairāk nekā 1000 dzīvniekiem no visas pasaules. Heideparks – atrakcijas 
lieliem un maziem. Termālais baseins Soltavā.

17.07.-22.07.
12-16 g.v.

5-11 g.v.

240
190
160

3★★★

3★★

PRĀGA, DRĒZDENE UN VĀCIJAS ROMANTISKĀS PILSĒTAS 7 dienas
Prāgas apskate. 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.
Neofi ciālā Vācijas alus galvaspilsēta Bamberga (UNESCO) – romantiska vecpilsēta ar pildrežģu mājām, 
rātsnamu uz Regnicas upes, gotisko Domu, benediktiešu klosteri uz viena no septiņiem pakalniem. 
Baireita – Vāgnera un baroka pilsēta. Nirnberga – senā franku metropole. Vācijas romantiskā ceļa 
pilsētas: Rotenburga, Nerdlingene, Dinkensbīle. Drēzdene: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.

03.04.-09.04.
20.05.-26.05.
30.09.-06.10.

235
245

3★★★

3★★

ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS A10 6 dienas
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. Drēzdene: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.
Iepirkšanās diena tirdzniecības centrā A10 pie Berlīnes.

15.12.-20.12. 190 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3★★★,  3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis HB – puspansija: brokastis un vakariņas
  – ceļojumu iesakām ģimenēm ar bērniem!

ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN ZALCBURGĀ 7 dienas
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 cepurēm, kuri 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.
Berhtesgādenes zeme. Pāvesta Benedikta XVI pilsēta Altotinga. Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, 
Labības iela, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Ziemassvētku tirdziņi.

09.12.-15.12. 230 3★★★

3★★

HB

JAUNAIS GADS BERLĪNĒ 5 dienas
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! Vecgada vakariņas iekļautas cenā!

29.12.-02.01.
2013. gads

180 3★★★

3★★

ŠVEICES LIELAIS LOKS 8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola.
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 Šveices Alpos.
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.

04.06.-11.06. 425 3★★★

3★★

ŠVEICE, MONBLĀNS, LIHTENŠTEINA 8 dienas
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.

22.08.-29.08. 615 3★★★

3★★

ROMANTISKĀ ŠVEICE 8 dienas
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.
Tuvāk kalnu karalim Materhornam vedīs pacēlājs. Pastaiga pa Materhorna nogāzēm.

04.07.-11.07. 635 3★★★

3★★

ŠVEICE UN LIHTENŠTEINA 8 dienas
Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu. Santis kalns, no kura virsotnes paveras skats 
uz 6 valstīm. Ūdens izgrauztā Āres aiza. 1400 m gara un 200 m dziļa. Gar tās malu ierīkota pastaigu taka. 
Trimmelbaha ūdenskritumi kalna iekšpusē krīt 10 kaskādēs. Šveices galvaspilsēta Berne.
Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā. Reinas ūdenskritums, kas tiek uzskatīts par 
varenāko Eiropā. Mainavas sala – paradīze tiem, kuri mīl eksotiskus augus un ziedus.

28.07.-04.08. 350 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLĒNU BRĪVDIENĀS     īpašs piedāvājums ģimenēm! 6 dienas
Turpceļs ar autobusu. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, 
Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Franču mode, franču 
virtuve... Francija miniatūrā un Versaļas pils – Francijas galma pastāvīgā rezidence 1682.–1789., valsts 
politiskais centrs absolūtisma laikā. Disnejlenda – paradīze lieliem un maziem. 
Lidojums Rīga – Parīze.

22.10.-27.10.
līdz 16 g.v.

335
260

3★★

GRAND PARIS KOPĀ AR ARNI OZOLU 7 dienas
Turpceļš vai mājupceļš ar autobusu. Lidojums Rīga – Parīze (04.08.). 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 – vai Versaļas pils. Pilis Parīzes tuvumā: franču renesanses 
paraugs Fontenblo, 17. gadsimta pils ar familiāru noskaņojumu Volevikonta. Vācijas romantiskā 
mazpilsētiņa Goslara. Lidojums Parīze – Rīga (19.06.).

12.06.-18.06.
04.08.-10.08.

365 3★★

PARĪZE UN LUĀRAS IELEJA AR ARNI OZOLU 5 dienas
Lidojums Rīga – Parīze. 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.
Lidojums Parīze – Rīga.

24.04.-28.04. 410 3★★

PARĪZE, ŽIVERNĪ UN LUĀRAS IELEJA AR ARNI OZOLU 6 dienas
Lidojums Rīga – Parīze. 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 Parīze – Rīga.
23.06. Līgo vakars Luāras ielejā. 

20.06.-25.06. 460 3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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EIROPA // Francija / Monako

 3★★★,  3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA 6 dienas
Lidojums Rīga – Parīze.
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 Honfl ēra. 
Kalvadosa degustācija. 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.
Lidojums Parīze – Rīga.

29.07.-03.08. 485 3★★★

3★★

FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA 8 dienas
Lidojums Rīga – Nica.
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, Okeanogrāfi jas u. c. muzejus.
Lidojums Barselona – Rīga.

08.09.-15.09.
06.10.-13.10.

575 3★★★

3★★

FRANCIJA NO PALMĀM LĪDZ ALPIEM 6 dienas
Lidojums Rīga – Nica – Rīga.
Vidusjūras metropole Nica un slavenā Angļu promenāde. 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, ļaujot 
vērot kā Verdonas upe graužas caur klintīm.
Viens no slavenākajiem kalnu ciemiem Senpoldevansa.
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, kuras slava aug 
lavandu, mimozu, jasmīnu un rožu laukos.

06.09.-11.09. 465 3★★★

FRANCIJAS RIVJĒRA 5 dienas
Lidojums Rīga – Nica.
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 – otra 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.

29.05.-02.06. 395 3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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CITRONU FESTIVĀLS MONTONĀ UN KARNEVĀLS NICĀ 6 dienas
Lidojums Rīga – Milāna– 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 fl oristi, izvēloties,
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 fi gūras, ielās skan fanfaras, spēlē orķestri un folkloras grupas, acis 
priecē ziedi un citrusaugi, dejotājas un karnevāla tērpos ģērbušies cilvēki.
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 2012. gada 13. janvārim (kopējā summa Ls 43,57 jeb EUR 62). 

24.02.-29.02. 445 3★★★

VĪNS AR TRIFELĒM PJEMONTĀ, CITRONI MONTONĀ UN KARNEVĀLS NICĀ     Itālija, Francija 7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga.
Vīnu degustācija Pjemontas provincē pie Asti. Trifeļu audzētava.
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.
Zitronencorso – citronu jeb “zelta augļu” parāde, kurā piedalās ap 300 ar citrusaugiem greznoti auto, 
prezentējot gigantiskas fi gūras, ielās skan fanfaras, spēlē orķestri un folkloras grupas, acis priecē ziedi 
un citrusaugi, dejotājas un karnevāla tērpos ģērbušies cilvēki. Karaliskā Monako pundurvalstiņa un 
Montekarlo azartspēļu elle. Vidusjūras metropole Nica un slavenā Angļu promenāde, kinozvaigžņotās 
Kannas. Smaržu galvaspilsēta Grāsa. Sanremo – puķu pilsēta, kura pazīstama gan ar Sanremo festivālu, gan 
daudzkrāsainajām puķu dobēm.
Uzmanību! Nicas karnevāla, Gaismu nakts parādes un Citronu parādes ieejas biļetes ir jāpiesaka un 
jāapmaksā Rīgā pirms brauciena līdz 2012. gada 19. janvārim (kopējā summa Ls 43,57 jeb EUR 62). 

29.02.-06.03. 499 3★★★

ATLANTIJAS OKEĀNS, BORDO VĪNI UN DORDOŅAS IELEJA 5,5 dienas
Lidojums Rīga – Bordo – Rīga.
Bordo apskate. Dune du Pilat – Eiropas lielākā smilšu kāpa. Austeru degustācija Arkašonā. Senemiljona –
kaļķakmens klinšu ieskautais vīndaru ciematiņš pie Bordo. A. Dimā aprakstītā Larošela. Francijas sirds –
Perigē. Dordoņas ieleja – dabas veidots brīnums, viena no Francijas krāšņākajām un auglīgākajām 
ielejām. Rokamadūra – tās viduslaiku mājas un torņi šķiet kā no klints izauguši. Konjaka – ja māju 
sienas ir apaugušas ar melnu sēnīti, tas liecina, ka šeit tiek glabāts konjaks. Sākuma produkts konjakam ir 
vietējais baltvīns ar mazu alkohola saturu, kurš pēc dedzināšanas tiek turēts ozolkoka mucās 5–40 gadus.

05.04.-10.04. 550 3★★

FRANCIJAS RIVJĒRA, NAPOLEONA CEĻŠ UN IFAS SALA 4,5 dienas
Lidojums Rīga – Marseļa – Rīga.
Marseļa – Francijas vecākā un trešā lielākā pilsēta. Ifas salas cietoksnis, kurā A. Dimā labpaticis likt ciest 
savam varonim grāfam Monte Kristo. Strūklaku pilsēta Eksaprovansa. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas 
dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču 
centrs, muzeju cienītāju meka. Kannas – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties Starptautiskajam Kannu 
kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai. Monako – otra mazākā, taču viena no bagātākajām valstīm 
pasaulē. Grāsa – Francijas smaržu galvaspilsēta. 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.

28.04.-02.05. 450 3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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EIROPA // Francija / Benelux / Vācija / Lielbritānija / Spānija 

 3★★★★ – 3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

PROVANSA, DARDOŅAS IELEJA UN COSTA BRAVA PIEKRASTĒ SPĀNIJĀ 8 dienas
Lidojums Rīga – Nica.
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. Arla – bijusī romiešu Gallijas galvaspilsēta. Aviņjona – 
kādreizējā pāvesta rezidence. Auglīgā Dordoņas upes ieleja – dabas veidots brīnums, viena no Francijas 
krāšņākajām un auglīgākajām ielejām. Lasko ala – aizvēsturisko laiku Siksta kapella ar zīmējumiem uz alas 
sienām. Rokfora, kuru slavenu padarījusi siera šķirne. Siera degustācija iekļauta cenā.
Brauciens ar kuģīti gar mežonīgo Roses piekrasti – Cap de Creus zemesrags.
Lidojums Barselona – Rīga.

14.07.-21.07. 595 3★★

TRĪS KRĀSU PROVANSA  VĪNA SARKANĀ, JŪRAS TIRKĪZA, LAVANDU VIOLETĀ 8 dienas
Lidojums Rīga – Barselona.
Kamargas (Camargue) dabas parks. Arla – bijusī romiešu Gallijas galvaspilsēta. Aviņjona – kādreizējā 
pāvesta rezidence. Provansas lavandu galvaspilsēta Sault. Marseļa – Francijas vecākā un trešā lielākā 
pilsēta. Ifas salas cietoksnis, kurā A. Dimā labpaticis likt ciest savam varonim grāfam Monte Kristo. 
Strūklaku pilsēta Eksaprovansa. 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.
Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras krastā, pasaules 
mēroga biznesa un konferenču centrs, muzeju cienītāju meka.
Lidojums Nica – Rīga.

28.07.-04.08. 575 3★★

PARĪZE UN LONDONA 7 dienas
Lidojums Rīga – Parīze.
Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki, modernās arhitektūras 
paraugs Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Franču mode, franču smaržas, franču virtuve. 
Ruānas apskate. Impresionisma sirds Živernī – Kloda Monē māja un dārzs. Versaļas pils.
Kultūras un fi nanšu 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. 
Lidojums Londona – Rīga.

25.06.-01.07. 545 3★★

PARĪZE, AMSTERDAMA, ZIEDI UN BERLĪNE 7 dienas
Lidojums Rīga – Parīze.
Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki, modernās arhitektūras 
paraugs Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Franču mode, franču smaržas, franču virtuve. 
Ziemeļu Venēcija – Brige. Kosmopolītiskā un brīvdomīgā Amsterdama. Sīpolpuķu dārzs Keukenhof. 
Brīvdabas muzejs Zaanse Schans. Berlīne: Aleksandra laukums, televīzijas tornis, Unter den Linden, 
Brandenburgas vārti, Potsdamas laukums, Reihstāgs, Kūrfi rstu dambis un Eiropas centrs, Berlīnes muzeji, 
mazliet iepirkšanās. Mājupceļš ar autobusu. 

28.04.-04.05. 385 3★★

PAVASARIS BENELUX VALSTĪS 7 dienas
Turpceļš ar autobusu.
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 fi gūru muzejs, DAM 
laukums, sarkano lukturu ielas.
Lidojums Brisele – Rīga.

03.04.-09.04. 385 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!

JAUNUMS!



49www.impro.lv

PAVASARIS BEĻĢIJĀ UN HOLANDĒ 7 dienas
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 fi gūru 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.

12.04.-18.04. 540 3★★★

3★★

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ 7 dienas
Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska fi gūru 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.

17.04.-23.04. 295 3★★★

3★★

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ 5 dienas
Lidojums Rīga – Brisele – Rīga.
Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska fi gūru 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.

18.04.-22.04. 515 3★★★★

HOLANDE UN BEĻĢIJA – ROMANTISKĀS ZIEMEĻJŪRAS MĀSAS 7 dienas
Lidojums Rīga – Brisele.
Brisele: rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils, Eirocentrs, tiesu nams.
Ziemeļu Venēcija Brige. Ģente. Rubensa pilsēta Antverpene. Hāga. Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts 
muzejs, Tiso kundzes vaska fi gūru muzejs, DAM laukums. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, 
kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno porcelānu. Pasaulē lielākā ziedu un stādu izsole 
Alsmērā. Zvejnieku pilsētiņa Volendama. Vācijas galvaspilsēta Berlīne.
Mājupceļš ar autobusu.

29.10.-04.11. 325 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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EIROPA // Lielbritānija / Benelux / Spānija

 3★★★, 3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
 1★★★ – apartamenti ar 5-7 gultām, vienvietīgas guļamistabas, WC un duša,
   virtuve ar visu ēdiena pagatavošanai nepieciešamo, atpūtas istaba

EIROPAS KULTŪRAS PILSĒTAS     Londona, Stratforda, Brige, Antverpene, Brēmene 8 dienas
Lidojums Rīga – Londona. 
Kultūras un fi nanšu 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.

30.07.-06.08. 460 3★★★

3★★

ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA 11 dienas
Lidojums Rīga – Londona – Rīga. 
Londona: Sv. Paula katedrāle, Tauers, Trafalgaras laukums, Nacionālā galerija, Vestminsteras abatija un 
parlaments, Britu muzejs, Bekingemas pils, Soho kvartāls. 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... 
Glemisas pils. Golfa dzimtene St. Andrews. Vecākā skotu viskija fabrika pie Krīfas.
Viduslaiku vikingu pilsēta Jorka.

02.07.-12.07. 695 3★★★

3★★

1★★★

KUR SKOTU BRUNČI BRAŠI VĒJĀ PLAND! 6 dienas
Lidojums Rīga – Glāzgova – Rīga.
Glāzgova: Klaidas krastmalas panorāma ar Klaidas arku, Džordža laukums, Buchanan street –
iepirkšanās Iela. Grampiana kalni. Augstkalnu Skotijas galvaspilsēta Invernesa. Nesijas gaidīšana pie 
Urkvartas pilsdrupām Lohnesa ezera krastā. Skotijas sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze...
Glemisas pils. Golfa dzimtene St. Andrews. Skotijai tik nozīmīgais cietoksnis Stirlingas pils.
Ezeru un kalnu zeme – Loch Lomonda ezers un Trosaksu nacionālais parks.
Vecākā skotu viskija fabrika pie Krīfas.

15.07.-20.07. 425 3★★★

3★★

1★★★

SKOTIJAS ZIEMEĻU KALNI UN HEBRIDU SALAS 8 dienas
Lidojums Rīga – Glāzgova – Rīga.
Glāzgova: Klaidas krastmalas panorāma ar Klaidas arku, Džordža laukums, Buchanan street – 
iepirkšanās Iela. No bazalta stabiem veidotā pārsteidzošā Staff as sala ar Fingāļa alu.
Glenfi nnan viadukts, pa kuru uz skolu braucis pats Harijs Poters. Gleznainās Trīs māsu ielejas. 
Donanas salas pils – Skotijas pastkarte. Eiropas dabas dārgakmens – unikālā Skajas sala ar fj ordu, 
vulkānisku kalnu un klinšu veidojumu ainavām. Kilt Rock ūdenskritums. Pārcelšanās pāri Minch 
jūras šaurumam. Ārējo Hebridu skaistākās salas – kalnainā Harris ar granīta klintīm un baltu smilšu 
liedagiem un Lewis ar viršu laukiem un daudziem senatnes pieminekļiem. Hebridu salu lielākā 
pilsēta Stornoveja. Rossa kalni un Grampiana kalni. Augstkalnu Skotijas galvaspilsēta Invernesa. 
Nesijas gaidīšana pie Urkvartas pilsdrupām Lohnesa ezera krastā. 

22.07.-29.07. 680 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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BARSELONA UN KATALONIJA 7 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga.
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. Sitges aristokrātiskā jūrmala.

30.04.-06.05.
30.09.-06.10.

525 3★★★

SAULES ZELTĪTĀ SPĀNIJA 12 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga.
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 degustācija 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 fl amenko 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.

17.09.-28.09. 795 3★★★

3★★

ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS 4 dienas Spānijā
Lidojums Rīga – Sevilja – Rīga.
Kordova: Lielā mošeja, senais ebreju kvartāls, tirgus Corredera. Granada: Alhambras pils, karaliskā kapela, 
katedrāle, tirgus un vecpilsēta. Generalife dārzu burvība – Nasridu valdnieki tur patvērās no galma 
intrigām un baudīja mieru. Čigānu kvartāls un fl amenko vakars.
Vidusjūra Costa del Sol piekrastē. Gibraltāra klints – strīdu un karu objekts kopš Herkulesa laikiem. 
Ronda – dramatiska pilsēta uz aizas malas ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā.
Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja: gotiskā katedrāle, Hiraldas tornis.

11.10.-15.10. 465 3★★★

ANDORA, BARSELONA, BASKU ZEME UN PIRENEJU KALNI 8 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga.
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. Basku zemes skaistākā kūrortpilsēta Sansebastjana.
Bilbao ar moderno krastmalas centru un slaveno Gugenheima muzeju. Lurda – plaši pazīstama kā 
Svētās Marijas parādīšanās vieta. Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela 
parks, Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls. 
Monserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā. 
Col du Tourmalet pāreja 2115 m. v.j.l. Pic du Midi de Bigorre – viena no augstākajām virsotnēm, no kuras 
paveras pasakains skats uz apkārtējām kalnu virsotnēm. 
Pamplona – slavena ar buļļu skriešanas festivālu un viduslaiku pilsētu.

21.07.-28.07. 625 3★★★

3★★

MALJORKAS SALA LIELDIENU BRĪVDIENĀS 4,5 dienas
Lidojums Rīga – Palma de Maljorka – Rīga. 
Palma – Maljorkas salas galvaspilsēta ar milzīgo gotisko katedrāli jeb Sa Seu, kā to sauc vietējie 
iedzīvotāji. Sa Granja – zemnieku saimniecība, kura pastāv mauru laikiem.
Valdemosas klosteris – sākotnēji mauru alkazārs, vēlāk karaļu rezidence, tad klosteris.
Deja – mākslinieku iemīļots gleznains kalnu ciematiņš. Cap de Formentor – Maljorkas tālākais ziemeļu 
punkts. Pērļu fabrikas apmeklējums.
Drakas alas, uz kurām ved stāvas kāpnes.

05.04.-09.04. 475 3★★★

3★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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EIROPA // Spānija / Portugāle / Itālija

 3★★★★, 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

PORTUGĀLES ZIEMEĻI UN GALĪCIJA     Portugāle, Spānija 9 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona.
Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša. Kaldasa da Raina – pilsēta ar oriģinālo ziedu, augļu un dārzeņu 
atdarinošo keramiku. Ceļš gar Atlantijas okeāna piekrasti.
Figueira da Foz – portugāļu iecienīta kūrortpilsēta.
Kolorītā ostas vecpilsēta Portu. Mežonīgie Žerešas kalni un masīvu klinšu ieskautā Nossa Senhora da 
Peneda svētnīca. Miņu reģiona raksturīgās pilsētiņas Ponte de Barca un Arcos da Valdevez. 
Iespēja ar laivu doties uz vēžveidīgo audzēšanas vietu O Grove pussalā jau Spānijas Galīcijas novadā. 
Nozīmīgs kristiešu svētceļojuma galamērķis jau no 9. gadsimta Santiago de Compostela –
vecpilsēta un piemineklis apustulim Jēkabam. 
Valenca – nocietināta Portugāles robežpilsēta Miņu upes krastā ar skatu uz Spāniju.
Moledo – iecienīta pludmale Portugāles ziemeļu piekrastē. Viana da Castelu – pilsēta ar renesanses un 
baroka stila savrupmājām. Portugāles Venēcija Aveiru. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona 
ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem.
Lidojums Lisabona – Rīga. 

19.07.-27.07. 725 3★★★

PORTUGĀLE NO PORTO VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI 9 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona.
Viduslaiku mūriem apjoztā, romantiskā Obiduša. Bataljas klosteris (UNESCO).
Sanžorže – slavenā kaujas vieta, kur portugāļi uzvarēja spāņu pārspēku. Portugāles svētvieta Fatima. 
Portugāles Venēcija Aveiru, brauciens ar laivām pa kanāliem.
Portu: kolorītā ostas vecpilsēta, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Douro (Zelta) upi. Iespēja degustēt 
slavenos stiprinātos portvīnus. Maltīte tradicionālā krodziņā zvejnieku ciematiņā Afuradā. 
Portugāles kristīgās baznīcas galvaspilsēta Braga. Ponte da Lima – pilsēta, kas nesteidzas līdzi laikam.
Viana da Castelu – pilsēta ar renesanses un baroka stila savrupmājām. Barseluša – vieta,
kur cēlusies populārā portugāļu leģenda par Portugāles simbolu gaili. Douro ieleja – vīnogu audzēšanas 
tradīcijas un degustācija Santa Marta de Penaguiao. Koimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās 
universitātes rezidence. Portugāļiem vēsturiski nozīmīgā Viseu. Brauciens ar kuģīti okeānā gar Algarves 
piekrasti – klinšu alas, pludmales. Sardīnes Portimao zivju krodziņos. Albufeira – Algarves tūristu 
galvaspilsēta. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas 
gaisotni. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem.
Lidojums Lisabona – Rīga.

23.08.-31.08. 740 3★★★

ALGARVE  PORTUGĀLES DIENVIDU PIEKRASTE UN KALNI     dabas un aktīvas atpūtas cienītājiem 9 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona. Atlantijas okeāna Algarves piekrastes galvaspilsēta Faru.
Izbrauciens ar kuģīti Vilamūras apkārtnē – 1600 ha villu un atpūtas kompleksu josla.
Mončikes kalnu grēda, dēvēta par Algarves zaļajiem dārziem. Pastaiga kalnos – iešana uz kalnu grēdas 
augstāko virsotni Foija (902 m). Atpūta Praia da Oura piekrastē. Sao Vicente – Portugāles dienvidrietumu 
galējais punkts. Sagre cietoksnis Atlantijas okeāna krastā. Slavenās Portimao sardīnes zivju krodziņos. 
Baltā Tavira un vēsturiskās Vila Real de Santo Antonio skatiena attālumā no Spānijas.
Pastaiga no Montegordo pilsētiņas līdz Praia Verde pludmalei.
Lidojums Lisabona – Rīga.

29.09.-07.10. 725 3★★★

RUDENS BRĪVDIENAS ALGARVĒ     aktīvai atpūtai un baudai 4 dienas Portugālē
Lidojums Rīga – Sevilja.
Atlantijas okeāna Algarves piekrastes galvaspilsēta Faru. Izbrauciens ar kuģīti Vilamūras apkārtnē – 1600 
ha villu un atpūtas kompleksu josla. Mončikes kalnu grēda – pastaiga kalnos, kurus dēvē par Algarves 
zaļajiem dārziem. Silveša – Algarves piekrastes senā galvaspilsēta ar varenu cietoksni.
Atpūta Praia da Oura piekrastē. Lagos – romantiska kūrortpilsētiņa no sendienām.
Sao Vicente – Portugāles dienvidrietumu galējais punkts. Sagres cietoksnis Atlantijas okeāna krastā. 
Slavenās Portimao sardīnes zivju krodziņos. Vila Real de Santo Antonio skatiena attālumā no Spānijas. 
Lidojums Sevilja – Rīga.

11.10.-15.10. 460 3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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RUDENS BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ 5 dienas
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 pārstāvju uzturēšanās vieta.
Portugāles svētvieta Fatima.
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Bataljas klosteris.
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.

04.10.-08.10. 515 3★★★

PORTUGĀLE CAURI GADSIMTIEM 11 dienas
Lidojums Rīga – Porto.
Porto: kolorītā ostas vecpilsēta, Ribeiras krastmala, katedrāles rajons.
Ainaviskā Braga. Pirmā portugāļu grāfi ste Barseluša. 
Santarema – iecienīta karaļu un Portugāles valdības uzturēšanās vieta. Vēsturiski nozīmīgā Viseu.
Lamegu gotiskā katedrāle, slavenie dzirkstošie vīni Raposeiru, kaltētie šķiņķi un desas.
Vīnogu audzēšanas tradīcijas un degustācija Santa Marta Penaguiao Douro ielejā.
Portugāles Venēcija Aveiru, brauciens ar laivām pa kanāliem.
Koimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās universitātes rezidence Konstancija.
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.

16.09.-26.09. 795 3★★★

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA 8 dienas
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,
Sanvisente – vulkānu izpētes centrs un alas.
Lidojums Funšala – Rīga.

26.04.-03.05.
20.10.-27.10.

730 3★★★★

LIELDIENAS TOSKĀNĀ UN ELBAS SALA     aktīvai atpūtai un baudai 6 dienas
Toskānas novads Itālijas mākslas un dzīves gardēžiem!
Lidojums Rīga – Milāna.
Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa 
Croce bazilika, mākslas galerijas. Piazza dei Miracoli un Piza. Diena Tirēnu jūras Toskānas arhipelāga 
lielākajā salā – Elbas salā: Napoleona villas, ainaviskās pludmales pastaigai; patīkams Vidusjūras klimats 
un izsmalcināta 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 raženākajiem un
viesmīlīgākajiem sinjoriem.
Lidojums Milāna – Rīga.

03.04.-08.04. 540 3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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EIROPA // Itālija / Ungārija / Vatikāns / Austrija / Alpi

 3★★★, 3★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
 5★★★ – četrvietīgi namiņi ar WC un dušu, gultas ar gultasveļu, brokastis

DIEVA BUČA SICĪLIJA     aktīvai atpūtai un baudai 4 un 8 dienas
Lidojums Rīga – Katānija – Rīga. 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.

06.04.-10.04
19.10.-26.10

480
670

3★★★

NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA     aktīvai atpūtai un baudai 5 dienas
Lidojums Rīga – Neapole – Rīga. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampānijas reģiona 
galvaspilsēta Neapole. 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. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela.
Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento un īpašā Lielās piektdienas vakara procesija. Iespēja baudīt itāļu 
nacionālo virtuvi, limončello un īsti dienvidniecisku gaisotni!

05.04.-09.04. 485 3★★★

BALTĀ APŪLIJA     aktīvai atpūtai un baudai 5 dienas
Lidojums Rīga – Neapole – Rīga. Adrijas jūras mazās, baltās pilsētiņas Trani, Molfetta un Baraletta.
Castel de Monte – UNESCO 13. gs. pils-cietoksnis. Apūlijas centrs un nozīmīgā Dienviditālijas ostas pilsēta 
Bari. Lieldienu noskaņām – Lielās piektdienas vakara procesija Andria vai Barletta pilsētas ielās. 
Gargano pussala ar jūras ūdens izgrauztajām grotām un baltajām klintīm (faraglioni). Vieste.
Itālijas Apūlijas novada īpašā pasaka – augļu dārzu, olīvu un vīna lauku ieskautā Trulli arhitektūra 
Alberobello. Mājupceļā – Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole.
Aktīvai atpūtai un baudai: pastaiga gar tirkīzzilo Adrijas jūru; ekskursijas olīveļļas ražotnē, zivju krodziņi 
un lauku labumu degustācija.

07.04.-11.04. 475 3★★★

MĪLI MANI, ITĀLIJA!     patīkamai atpūtai pavasara brīvdienās 6 dienas
Lidojums Rīga –Milāna – Rīga. Milānas majestātiskais Doms un rosīgais centrs. Ligūrijas piekrastes 
pievilcīgi skarbā ostas pilsēta Dženova. Krāšņā Portofi no pussala, Levante Rivjērā.
Asti – valdzinoša viduslaiku pilsēta ar augstvērtīga vīna ražotnēm.
Pjemontes novada galvaspilsēta Turīna ar Mole Antonelliana torni, Kinomuzeju un Museo dell Automobile. 
Maigā Vidusjūras klimata dēļ atpūtai pavasarī vispatīkamākais ir Madžores ezers ar kamēliju, acāliju un 
rododendru ziedos slīgstošajām salām: Isola Bella, Pescatori, Madre.

29.04.-04.05. 490 3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!
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NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI UN ISKJAS SALAS     aktīvai atpūtai un baudai 6 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Pavasaris Odiseja piekrastē – Terračina.
Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām – Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. No 
vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta (UNESCO). 1279 m augstais, vēl dzīvais Vezuva 
vulkāns (UNESCO) un panorāma uz Neapoles līci.
Iskjas sala (Ishia) – vulkāniskas izcelsmes sala Tirēnu jūrā ar maigu klimatu un priežu un citrusaugu audzēm.
Jūrai piekļāvusies klinšainā Amalfi  piekraste (UNESCO) ar maziem ciematiņiem un daudzveidīgu ainavu. 
Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela. Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento.
Iespēja baudīt itāļu nacionālo virtuvi ar vino locale, lauku labumus savdabīgā dienvidu gaumē.

30.04.-05.05. 530 3★★★

MAIJA BRĪVDIENAS PIE ADRIJAS JŪRAS     aktīvai atpūtai un baudai 6 dienas
Lidojums Rīga –Venēcija – Rīga. 
Piecas naktis kempingā Florenz  pie Adrijas jūras. Iespēja brīvi veidot četras atpūtas dienas, izmantojot 
kempinga  piedāvāto privāto balto smilšu pludmali, 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. Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce 
bazilika. Neatkarīgā Sanmarīno Republika un Itālija Miniatūrā.
Emīlijas-Romanjas 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.

29.04.-04.05. 395 5★★★

VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI 9 dienas
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.

01.05.-09.05.

07.07.-15.07.
11.08.-19.08.

455

470

3★★★

3★★

EIROPAS EZERU SONĀTE     Ungārija, Slovēnija, Itālija 9 dienas
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: Vidusjūras klimata dēļ atpūtai vispiemērotākais ir Madžores ezers ar izsmalcinātajām 
Borromeo salām, kalnu mierā un klusumā iegrimušais Komo ezers un latviešiem īpašais Lugano ezers. 
Milāna vakara noskaņās. Lidojums Milāna – Rīga.

11.06.-19.06. 395 3★★★

3★★

VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA, VERONA, VĪNE     2 nakts braucieni 9,5 dienas
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. Sirmiones pussala Itālijas lielākajā ezerā – Gardas ezerā. Romeo un 
Džuljetas pilsēta Verona. Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, 
ķeizaru kapenes, Hundertvasera arhitektūra.

29.06.-08.07.
27.07.-05.08.

330 3★★★

3★★

5★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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EIROPA // Itālija / Monako / Sanmarīno / Vidusjūras salas

 3★★★, 3★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors
 2

★★ –  četrvietīgi apartamenti ar 2 divvietīgām guļamistabām, WC, duša un virtuve
 5★★★ – četrvietīgi namiņi ar WC un dušu, gultas ar gultasveļu, brokastis

VENĒCIJA, DOLOMĪTU ALPI, ZALCBURGA 8 dienas
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.

14.07.-21.07. 260 3★★★

3★★

5★★★

GARDAS EZERS, VENĒCIJA, ALPU KALNI, ZALCBURGA     Itālija un Austrija 7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Sirmiones pussala Itālijas lielākajā ezerā – Gardas ezerā. Venēcija: Lielais kanāls, 
Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burāno. 
Divas aktīvas 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. Mājupceļš ar autobusu.

06.08.-12.08.
21.08.-27.08.

325 3★★★

KLASISKĀ ITĀLIJA     1 nakts brauciens 13 dienas
Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija – Venēcija. Neatkarīgā Sanmarīno Republika.
Renesanses šūpulis Florence. Piza un Piazza dei Miracoli. Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā. 
Toskānas Manhetena Sandžiminjāno. Sjēna: Pizza del Campo un 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. Sirmiones pussala Gardas ezerā.

17.09.-29.09. 450 3★★★

3★★

5★★★

EIROPAS ALPU KRUSTPUNKTĀ     kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām 
atbilstoši vēlmēm un iespējām. Kalnu pārgājienu instruktors – Laimonis Petrusēvičs.
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.
Piecas naktis viesnīcā Aostas ielejā. Atpūta pie Gardas ezera; pelde un picas Sirmiones pussalā.
Mājupceļš ar autobusu.

19.08.-27.08. 415 3★★★

3★★

n

NO ITĀLIJAS RIVJĒRAS LĪDZ MONAKO     aktīvai atpūtai un baudai 8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Austrijas novada Štīrijas sirds Grāca. Majestātiskie Itālijas Dolomīti ar kalnu 
kūrortu Cortina d’Ampecco. Sirmiones pussala un pelde Itālijas lielākajā ezerā – Gardas ezerā. Parmas 
reģions, parmigiano un vino locale. Brauciens ar kuģīti gar Cinque Terre ainavisko piekrasti (UNESCO). 
Ligūrijas piekrastes pievilcīgi skarbā ostas pilsēta Dženova.
Monako – otrā mazākā un viena no bagātākajām valstīm pasaulē, un Montekarlo azartspēļu meka.
Rīta un vakara atpūta gleznainajās Ligūrijas jūras pludmalēs, ko tautā dēvē par Ligūrijas Rivjēru...
Lidojums Nica – Rīga.

30.08.-06.09 425 3★★★

ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS 9 dienas
Piecas naktis atpūtas ciematiņā – kempingā Florenz pie Adrijas jūras.
Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Komačo pilsēta – slavena 
ar nēģiem, romantiskiem zivju restorāniem. Neatkarīgā Sanmarīno Republika. Emīlijas-Romanjas novads: 
starp Po upi ziemeļos un Apenīnu nogāzēm dienvidos ar novada centra Boloņas apskati un Parmas siera 
darītavas apmeklēšanu, parmigiano un vino locale degustāciju. Štīrijas galvaspilsēta Grāca.

08.09.-16.09. 280 3★★★

3★★

5★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

JAUNUMS!
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VENĒCIJA, SANMARĪNO, VERONA    aktīvai atpūtai un baudai 6 dienas
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga.
2 krāsainas dienas Venēcijā nesteidzīgai baudai: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu 
pils, Rialto tilts. Ekskursija ar kuģīti uz salām Venēcijas lagūnā: krāsaino zvejnieku un rokdarbnieču salu 
Burāno, stiklinieku salu Murano, Lido salu. Komakio pilsēta Adrijas jūras krastā – slavena ar nēģiem, 
romantiskiem zivju restorāniem, modes sesijām. Neatkarīgā Sanmarīno Republika.
Parmas siera darītavas apmeklēšana un parmigiano un vino locale degustācija. Romeo un Džuljetas pilsēta 
Verona piedāvā unikālu iespēju redzēt operas izrādi populārajā brīvdabas estrādē Arena di Verona.
Grupas kodolu veido ceļotāji, kuri ir vecāki par 60 gadiem.

31.08.-05.09. 395 5★★★

TOSKĀNA UN ELBAS SALA     aktīvai atpūtai un baudai 6 dienas
Toskānas novads Itālijas mākslas un dzīves gardēžiem!
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga.
Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa 
Croce bazilika. 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.

20.09.-25.09. 535 3★★★

NO ODISEJA PIEKRASTES LĪDZ KAPRI SALAI  aktīvai atpūtai un baudai 7 dienas
Lidojums Rīga –Roma – Rīga.
Odiseja piekraste ar vēsturisko Terračinu un romantisko Sperlongu uz klinšaina zemesraga un savdabīgo 
valdnieka Tibērija grotu – termu jūras krastā.
Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām – Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole.
No vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta (UNESCO). 1279 m augstais, vēl dzīvais 
Vezuva vulkāns (UNESCO) un panorāma uz Neapoles līci. Iskjas sala (Ishia) – vulkāniskas izcelsmes sala 
Tirēnu jūrā ar maigu klimatu un priežu un citrusaugu audzēm. Tirēnu jūrai piekļāvusies klinšainā Amalfi  
piekraste (UNESCO) ar maziem ciematiņiem un daudzveidīgu ainavu.
Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela. Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento.
Iespēja baudīt itāļu nacionālo virtuvi, lauku labumus savdabīgā dienvidu gaumē.

06.10.-12.10. 550 3★★★

ITĀLIJAS PĒRLES 8 dienas
Lidojums Rīga – Roma.
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. Sjēna: Piazza del Campo, rātsnams, Doma 
katedrāle. Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā. Piza un Piazza dei Miracoli. Renesanses šūpulis 
Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika.
Brauciens pāri Itālijas Apenīniem. Neatkarīgā Sanmarīno Republika ar pasakainu panorāmu no Titāno 
kalna. Riminī – sena kūrortpilsēta Adrijas jūras krastā. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un 
katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burāno.
Milānas majestātiskais Doms. Lidojums Milāna – Rīga.

13.10.-20.10. 625 3★★★

MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA 6 dienas
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.

24.05.-29.05. 485 3★★★

9
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EIROPA // Malta / Grieķija / Vidusjūras salas

 3★★★★ – 3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
 2

★★ –  četrvietīgi apartamenti ar 2 divvietīgām guļamistabām, WC, duša un virtuve

MALTA UN GOCO SALAS 8 dienas
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.
Iespēja 1 dienu doties arī uz Sicīliju – par papildus samaksu!
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 Goco – 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 Goco piekrastē. Visas naktis viesnīcā pie gleznainā Sv. Paula līča.
Lidojums Malta – Diseldorfa  – Rīga. 

06.10.-13.10. 665 3★★★★

ø

NO AFONA KALNA LĪDZ OLIMPAM     aktīvās atpūtas cienītājiem 8 dienas
Lidojums Rīga – Saloniki.
Saloniki – otra lielākā Grieķijas pilsēta, Maķedonijas reģiona galvaspilsēta Saloniku līča krastā.
Uranopoli – kūrortpilsētiņa ar baltu smilšu pludmali un draudzīgu promenādi. Svētā Atona (Afona) 
kalns – autonomā republika, kurā kopš senseniem laikiem izvietojušies tikai grieķu ortodoksālās baznīcas 
klosteri. Vieta pieejama vienīgi svētceļotājiem un tiem, kas savu dzīvi velta Dievam un sevis izziņai.
Visi citi tūristi Afona kalna brīnišķos skatus ar daudzajiem klosteriem tā nogāzēs bauda, braucot ar kuģīti 
gar piekrasti. Edesa – ūdenskritumu pilsēta, pastaiga pa labiekārtoto ūdenskritumu taku.
Kastorija – Grieķijas pērle ezera krastā neatstāj vienaldzīgu nevienu no tās ciemiņiem.
Zagorijas ciemi Pindas kalnos – tā ir kā maza, ļoti noslēgta pasaulīte, kas gadsimtiem ilgi eksistējusi savā 
vaļā, neviena netraucēta, lai gan apkārtējā līdzenumu Grieķija ilgu laiku bija turku varā.
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. Dodonas orākuls, kam, tāpat kā Delfu orākulam, senie grieķi 
jautāja par savu nākotni, un iespaidīgais Dodonas amfi teātris.
Peramas alu labirints – 1700 m garā, daudzkrāsainā stalaktītu un stalagmītu pasaule. 
Meteoras klintis un klosteru kolonija. Olimpa kalns – sengrieķu dievu mājoklis, mītiska vieta, kuru 
vislabāk iepazīt, pastaigājoties pa kalnu takām Enipejas aizā (~5 stundas), Mitikas virsotnes (Grieķijas 
augstākais punkts) pakājē. Maķedonijas Filipa dārglietas Verginā.
Lidojums Saloniki – Rīga.

06.07.-13.07. 540 3★★★

3★★

GRIEĶIJA UN ZAĻĀ KORFU SALA 8 dienas
Lidojums Rīga – Saloniki. Meteoras klintis un klosteru kolonija.
Peramas alu labirints – 1700 m garā, daudzkrāsainā stalaktītu un stalagmītu pasaule.
Brauciens uz Korfu salu. 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 atpūtnieku paradīzi, zināmā mērā pateicoties 
Darelu ģimenes pārstāvjiem, kas šo ciematu bija izvēlējušies par savu mītnes vietu Korfu salā.
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.
Lidojums Saloniki – Rīga.

15.08.-22.08. 655 3★★★

3★★
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KRĒTA UN SANTORĪNI 8 dienas
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.

29.04.-06.05.
30.04.-01.05.
07.10.-14.10.
08.10.-09.10.

540
+100
540

+100

3★★★

CAUR BALKĀNIEM UZ ATĒNĀM     Ungārija, Serbija, Maķedonija, Grieķija 14 dienas
Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Serbijas galvaspilsēta. 
Belgrada: Kalemegdāna cietoksnis Savas un Donavas satecē, Josifa Broza Tito mauzolejs, studentiski 
možā un naktsdzīvei atvērtā Skadarlijas ieliņa.
Maķedonijas galvaspilsēta Skopje. Brauciens cauri Mavrovo nacionālajam parkam.
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. 
Galicica nacionālais parks pie Prespa ezera ar panorāmas skatu uz Ohridas ezeru un kalniem Grieķijas, 
Albānijas un Maķedonijas virzienā. Senā grieķu pilsēta Heraklea pie Bitolas. Maķedonijas Filipa dārglietas 
Verginā. Olimpa kalns – sengrieķu dievu mājoklis.
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. 
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. 
Pasaules naba Delfu svētvietā, Apollona templis, Delfu orākuls un Kastālijas avoti Meteoras klintis un 
klosteru kolonija. Prāmis uz Itāliju (Igumenitsa – Ankona). Sanmarīno pundurvalstiņa Titāno kalna 
galā. Grāca – Štīrijas galvaspilsēta, Arnolda Švarcenegera dzimtā pilsēta.

29.09.-12.10. 450 3★★★

2★★
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TUVIE AUSTRUMI // Kipra / Libāna / Izraēla / Turcija / Gruzija

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu
 HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
  – cenā iekļautas vīzas

KIPRA  AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI 8 dienas
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 fi lmai 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. Salas skaistākā 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.

04.04.-11.04. 
29.04.-06.05.
24.09.-01.10.
08.10.-15.10.
21.10.-28.10.

540 3★★★★

HB
ø

CIVILIZĀCIJU KRUSTCELES  LIBĀNA 8 dienas
Lidojums Rīga – Beirūta (ar Turkish Airlines).
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 bija viena no varenākajām pilsētām Vidusjūras baseinā.
Gleznainā un kalnainā valsts ziemeļdaļa, kur aug varenie, vairāk nekā 2000 gadus senie ciedru koki, kas 
kļuvuši par Libānas simbolu. Pārgājiens pa Qadisha ieleju. Omejādu dinastijas senpilsētas drupas Anjar. 
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.

08.10.-15.10. 650 3★★★

ø


APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA 8 dienas
Lidojums Rīga – Telaviva. 
Cezareja – 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 fi nanšu centrs Vidusjūras krastā. Vecākā osta pasaulē Jaff a. 
Lidojums Telaviva – Rīga.

29.04.-06.05.
30.10.-06.11.

795 3★★★

HB
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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STAMBULA, KAPADOKIJA UN ATPŪTA PIE MARMORA JŪRAS     ar iekšējiem pārlidojumiem 8 dienas
Lidojums Rīga – Stambula. Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā Turcijas 
pilsēta Stambula: pasaulslavenā Sofi jas katedrāle, sultāna Ahmeta jeb Zilā mošeja, Topkapi pils 
komplekss, Lielais tirgus. Greznais Dolmabahčes pils kompless. Bosfora kruīzs – jūras šaurums, kas 
šķir Eiropu un Āziju. Lidojums Stambula – Kayseri. Savdabīgām dabas ainavām bagātais Kapadokijas 
novads (2,5 dienas) 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. Pastaiga Ihlaras kanjonā. Savdabīgais Zelves apvidus. Pastaiga Baložu ielejā.
Lidojums Kayseri – Stambula. Atpūta kūrortviesnīcā pie Marmora jūras. Lidojums Stambula – Rīga.

27.04.-04.05. 650 3★★★★

ø

PA SULTĀNU PĒDĀM     ar iekšējiem pārlidojumiem 9 dienas
Lidojums Rīga – Stambula. Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā Turcijas 
pilsēta Stambula: pasaulslavenā Sofi jas 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 Kapadokijas 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. Baložu ieleja. 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.

30.09.-08.10. 695 3★★★

HB
ø

KAUKĀZA SKAISTUMA GŪSTĀ  GRUZIJA  7 dienas Gruzijā
Lidojums Rīga – Tbilisi - Rīga. 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, pārgājiens kalnos. Viduslaiku alu pilsēta 
Uplistsikhe, Boržomi ieleja.

18.09.-26.09. 655 3★★★

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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TUVIE AUSTRUMI // Maroka / Ēģipte / Omāna / AAE

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
 9★★★★★ – divvietīgas kajītes ar WC un dušu uz  kruīzu kuģa HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 T – tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis  – cenā iekļautas vīzas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti 

MAROKA  RIETOŠĀS SAULES ZEME 11 dienas
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.

26.10.-05.11. 895 3★★★★

T

HB
ø

MAROKA  ZIEMEĻĀFRIKAS DABAS AKVARELIS     ...Marokas sakuras ziedēšanas laikā 12 dienas
Ar lielāku uzsvaru uz krāšņo un krāsaino Marokas dabu un ar atpūtas dienu Agadiras kūrortā!
Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka.
Cascades d’Ouzoud ūdenskritums – viens no Marokas grandiozākajiem skatiem, kur 110 m augstais 
ūdens aizkars graciozi gāžas skaistajā Wadi el-Abid kanjonā.
Brauciens ar džipiem līdz Zagorai – pēdējai apmetnei Sahāras tuksneša malā. Nakšņošana tūristiem 
piemērotās tuksnešu iedzīvotāju berberu teltīs un nacionālās vakariņas.
Pārgājiens ar kamieļiem, vērojot vareno Sahāras tuksneša ainavu, kur mijas majestātiskas klintis ar smilšu 
kāpām. Saullēkta vērošana maģiskajā Sahāras tuksnesī.
Atlasa kalnu pāreja Tizi-n-Tichka ar iespaidīgu skatu uz kalniem.
Maģiskā Draa ieleja, ko ieskauj skaistas klintis. Caur oāzēm, gar simpātiskiem viduslaiku ciematiņiem. 
Tūkstoš palmu, sniegbalto kalnu, sarkanbrūno piļu un mošeju pilsēta karaliskā Marrākeša ar Djema el 
Fna laukumu, tirgotājiem, čūsku dīdītājiem, akrobātiem, burvjiem. Lielākā un modernākā Marokas pilsēta 
Kasablanka ar Hasana II mošeju – trešo lielāko pasaulē.
Par Mazo Marrākešu un Marrākešas vecmāmiņu dēvētā Taroudant.
Viens no Marokas lielajiem noslēpumiem – Sarkanā pilsēta Tafraoute, kas izvietojusies vienā no 
skaistākajiem reģioniem visā Ziemeļāfrikā, neparasto Anti-Atlasu kalnu ielokā.
Ikoniskais Jebel Lekst kalns, neparastās Krāsotās klintis un zaļā Ameln ieleja, kuru izdaiļo baltirozā 
mandeļkoku ziedi – Marokas sakura. Ait-Mansour aiza.
Essaouira – visšarmantākā Marokas pilsētiņa Atlantijas okeāna krastā. Skaistā Oualidia lagūna un 
tradicionālā austeru ferma. El Jadida – 500 gadus sena, nocietināta portugāļu vecpilsēta un fascinējošā 
Pazemes cisterna. Brīva diena atpūtai Agadiras kūrortā Atlantijas okeāna krastā.
Lidojums Kasablanka – Stambula – Rīga.

15.02.-26.02. 995 3★★★★

T

HB
ø

NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE 8 dienas
Lidojums Rīga – Hurgada.
Arābu pasaules sirds Kaira: īsti austrumnieciskais Khan el-Khalili tirgus, Ēģiptiešu muzejs, Citadele Gīzas 
ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina piramīdas, Lielā sfi nksa.
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 Hurgada – Rīga.

03.11.-10.11.

29.12.-05.01.

~775

~875

9★★★★★

3★★★★

3★★★

FB
HB
ø
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OMĀNA, ARĀBU EMIRĀTI, DUBAIJA UN MUSANDAMAS PUSSALA 12 dienas
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.

07.11.-18.11. 1695 3★★★★

3★★★

T

HB
ø
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ĀFRIKA // Botsvāna / DĀR / Zimbabve / Zambija / Svazilenda / Namībija

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
   Grupai līdzi brauc personīgais pavārs  – cenā iekļauta vīza
 0  – komfortablas nacionālo parku viesnīcas/apmetnes (lodžas) ar WC un dušu
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

BOTSVĀNA, DIENVIDĀFRIKA, ZIMBABVE UN ZAMBIJA     ar Viktorijas ūdenskritumu 13 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Johannesburga. 
Johannesburga un Gold Reef City – 19. gadsimta beigās kāds vīrs uzgāja zelta dzīslu, liekot pamatu 
Johannesburgai un lielākajām zelta raktuvēm pasaulē. 
Dienvidāfrikas bagātais kultūras mantojums Lesedi cilšu ciematā. Folkloras šovs.
Lidojums uz Victoria Falls. 
Viktorijas ūdenskritums no Zimbabves puses, kur atrodas labākie skatu laukumi. Vairāk nekā pusotru 
kilometru plats tas krīt 100 m dziļajā Zambezi kanjonā, veidojot varenāko ūdens aizkaru uz planētas. 
Saulrieta kruīzs pa Zambezi upi. Iespēja izbaudīt aizraujošo Zambezi raftingu, pastaigu ar lauvām, 
lidojumu ar helikopteru pār ūdenskritumu.
Safari braucieni ar džipiem un dzīvnieku fotomedības Botsvānas labākajā nacionālajā parkā Čobē, kur 
ziloņu ir 80 reizes vairāk nekā slavenajā Serengeti. Izbrauciens ar laivu pa Čobes upi, vērojot Melnā 
kontinenta mežonīgo izdzīvošanas izrādi. Skarbā Āfrikas ikdiena virsaiša Mukuni ciemā Zambijā. 
Viktorijas ūdenskritums no Zambijas puses. Tradicionāls vietējo tirgus. 
Lidojums Livingstona – Johannesburga.
Āfrikas lielā piecnieka un citu zvēru vērošana Pilanesburgas nacionālajā parkā.
Sansitija – miljonāru izklaides vieta, uzcelta 1978. gadā gandrīz tukšā vietā vulkāna krāterī.
Atpūta Āfrikas Lasvegasā.
Lidojums Johannesburga – Stambula – Rīga.

26.09.-08.10. 2650 3★★★★

3★★★

HB
ø


DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA 13 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Keiptauna. 
Keiptauna – Dienvidāfrikas parlamentārā galvaspilsēta maģiskā Galda kalna pakājē.
Labās cerības rags – mītiem un nostāstiem apvīta vieta. Pingvīnu kolonija pie Boulderas pludmales. 
Groot Constancia – vecākā vīna darītava Jaunajā pasaulē un slavenākā Dienvidāfrikā, vīnu degustācija. 
Neskartā un mežonīgā Dienvidāfrikas piekraste pie Gaansbai. Iespēja doties pasaules klases vaļu 
fotomedībās vai ielūkoties lielo balto haizivju žokļos, sēžot drošībā zemūdens krātiņā.
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, kur 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.

24.10.-05.11. 1995 3★★★

HB
ø
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NAMĪBIJA     planētas iespaidīgākais tuksnesis un otrs lielākais kanjons, Etošas NP 15 dienas
Lidojums Rīga – Vindhuka.
Fantastiskās, vēja veidotās Sossusvlei kāpas Namība tuksnesī ir augstākās pasaulē, sasniedzot pat 385 m (!) 
augstumu. Mirušie kameltorna koki uz sarkano smilšu fona Dead Vlei ieplakā – Namībijas vizītkarte un viens 
no planētas spocīgākajiem skatiem. 200 000 lielā Cape Fur 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 – Etošas nacionālajā parkā. 
Kolmanskop – savulaik nozīmīgs dimantu ieguves centrs, bet tagad smilšu kāpu varā pārņemta spoku 
pilsēta. 160 km garš un 550 m dziļš... tas ir Fish River kanjons, otrais lielākais pasaulē! 
Āfrikas pingvīnu, savvaļas zirgu un fl amingu kolonijas pie Ludericas. 
Kalahari tuksnesis, kur jau daudzus gadsimtus mēģina izdzīvot 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. Tikai gadsimtu sena, taču lieliski atspoguļo valsts multikulturālo vidi.
Lidojums Vindhuka – Rīga.

11.11.-25.11. 2550 0
3★★★

HB
ø
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ĀFRIKA // Etiopija / Kenija / Madagaskara

 3★★★★– 3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu  – cenā iekļauta vīza
 0  – komfortablas nacionālo parku viesnīcas/apmetnes (lodžas) ar WC un dušu
 FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana

ETIOPIJAS DIENVIDI  OMO IELEJAS KOLORĪTS     ceļojums ar džipiem 11 dienas
Ceļojums ar 4x4 džipiem pa nacionālajiem parkiem un pie savdabīgajām Melnās Āfrikas ciltīm! 
Lidojums Rīga – Stambula – Adisabeba.
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 Etnogrāfi skais 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. 
Atpūta pie Langano ezera.
Lidojums Adisabeba – Stambula – Rīga.

04.11.-14.11. 1350 3★★★

FB
ø


JAMBO KENIJĀ!     piedzīvojumi no krūmainās savannas līdz Indijas okeānam... 11 dienas
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 fl amingu 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. 
Lidojums Mombasa – Nairobi – Stambula – Rīga.

24.02.-05.03. 1795 0
3★★★★

FB
HB
ø
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MADAGASKARA     ar iespēju apmeklēt unikālo Akmens mežu 14 dienas
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.
Ifaty kūrorta vietā par papildu samaksu iespējams doties 4 dienu ekspedīcijā uz unikālo Akmens mežu, 
Tsingy de Bemaraha nacionālajā parkā un vērot slaveno Madagaskaras pastkarti – baobabu avēniju 
saulrieta laikā. Pieteikšanās vismaz 3 mēnešus iepriekš!
Lidojums Tulear – Antananarivu un Antananarivu – Parīze – Rīga.
Maksimālais ceļotāju skaits grupā – 18 pers.

18.09.-01.10. 1995 3★★★

3★★

HB
ø
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ĀZIJA // Indija / Šrilanka / Kašmira

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 9  – tūristu klases naktsmītne uz laivas Deluxe House Boat
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
  – cenā iekļauta vīza

INDIJAS KONTRASTI 13 dienas
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. Humayun 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.

14.03.-26.03.
07.11.-19.11.

1075 3★★★

HB
ø


LIELAIS DIENVIDINDIJAS CEĻOJUMS 15  dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Bombeja.
Maharashtras štata galvaspilsēta Bombeja – kontrastu pilsēta, kurā var redzēt gan pasaulē lielāko graustu 
rajonu ar apmēram 10 miljoniem iedzīvotāju, gan lepnākās Indijas viesnīcas un villas okeāna krastā.
Lidojums Bombeja – Čenaja.
Čenaja – britu koloniālo laiku Madrasa. Kančepurama – viena no septiņām svētākajām hinduisma 
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.

10.02.–24.02.
30.11.–14.12.

1295 3★★★★

3★★★

9

HB
ø


ŠRILANKA  ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ 15 dienas
Lidojums Rīga – Kolombo.
Debesskrāpji un koloniālā stila savrupmājas, supermārketi un ielu tirdziņi, krāšņi Rietumu modes apģērbi 
un tradicionālie sarongi, ātrie sporta auto un motorikšas Šrilankas galvaspilsētā Kolombo, kur daudz 
saglabājies no angļu, holandiešu un portugāļu valdīšanas laikiem. 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 Budas Zoba 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 Bentotas kūrortā. Lidojums Kolombo – Rīga.

22.02.-07.03.
16.03.-30.03.

07.11.-21.11.

1250

~1330

3★★★★

3★★★
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ŠRILANKA UN PARADĪZES SALAS  MALDIVAS 15 dienas
Lidojums Rīga – Kolombo.
Debesskrāpji un koloniālā stila savrupmājas, supermārketi un ielu tirdziņi, krāšņi Rietumu modes apģērbi 
un tradicionālie sarongi, ātrie sporta auto un motorikšas Šrilankas galvaspilsētā Kolombo, kur daudz 
saglabājies no angļu, holandiešu un portugāļu valdīšanas laikiem. 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 Budas Zoba 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. Raftings Kithulgala – aizraujošs nobrauciens pa strauju kalnu upi (visiem 
piemērojams). Atpūtas diena Negambo kūrortā Šrilankā. Lidojums uz Maldivu salām. 4 atpūtas dienas 
Maldivu salās – pelnīti par paradīzes salām dēvētais tropisko salu arhipelāgs ir gluži kā pastkarte no 
Bounty reklāmas. Grūti atrast vēl skaistāku vietu, kur atvilkt elpu un ļauties krāsainajai zemūdens valstībai.
Lidojums Male – Kolombo – Rīga.

21.11.-05.12. ~1795 3★★★★

3★★★

HB
ø


MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS  MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA ...ar Hemis festivālu 15 dienas
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 atzinis par visskaistāko! Slavenais Hemis klosteris – Drukpa budisma 
sektas centrs Mazajā Tibetā. Krāsainās masku dejas un svētie rituāli, vērojot Ladakhas nozīmīgāko 
festivālu, kas norisinās Hemis klosterī. 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.
Chang La pāreja (5360 m v.j.l.). 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.

18.06.-02.07. 1395 3★★★
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PASAULES JUMTS  TIBETA, SIČUAŅA UN NEPĀLA 18 dienas
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. Lidojums uz Siaņu. Lidojums uz Jiuzhaigou (Sičuaņas province).
Sičuaņas province Ķīnā parasti asociējas ar lielajām pandām, bet tā arī glabā daudzus pasaules mēroga 
dabas brīnumus. Par Pasaku zemi dēvētā Jiuzhaigou ieleja – viens no Ķīnas skaistākajiem apvidiem, kurā 
dominē sniegotu kalnu ieskauti ūdenskritumi un apbrīnojamas krāsas 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.

12.10-29.10. 2195 3★★★★

3★★★

3★★
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NEPĀLA  NO DŽUNGĻIEM LĪDZ HIMALAJIEM 12 dienas
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.

31.10.-11.11. 1195 3★★★
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ĀZIJA // Ķīna / Tibeta / Nepāla / Pakistāna

 3★★★★ – 3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu 
 FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
  – cenā iekļauta vīza

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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ĀZIJAS VARENĀKO KALNU UN KULTŪRU KRUSTCELES  PAKISTĀNA 15 dienas
Ceļojums norisinās tikai tūristiem drošos reģionos!
Kalni, kalni un vēlreiz kalni. Tie ir Pakistānas lielākais magnēts un tajā pašā laikā noslēpums.
Vienīgā valsts pasaulē, kurā atrodas trīs augstākās kalnu grēdas: Himalaji, Karakoruma un 
Hindukuša kalni, turklāt arī ceturtā augstākā grēda – Pamira kalni – piekļaujas Pakistānas teritorijai.
No 110 planētas augstākajām virsotnēm vairāk nekā puse atrodas šajā mediju ķengātajā,
bet patiesībā ceļotājiem ļoti draudzīgajā zemē.
Lielākais ledāju tīkls ārpus poliem un planētas skaistākais ceļš – Karakoram Highway,
kas vijas pa seno Zīda ceļu starp 7000 m un pat 8000 m augstām virsotnēm...
Tā ir tikai maza daļiņa, ko sniedz šī zeme, kur savijušās Āzijas kultūras un reliģijas.
Lidojums Rīga – Islamabada.
Militārās arhitektūras mākslas darbs – Rohtas forts ar 10-18 m augtiem mūriem un 68 bastioniem.
Senā Mogulu impērijas galvaspilsēta un Tūkstoš un vienas nakts pasakas pilsēta Lahora ar seniem, 
visdažādāko reliģiju dievnamiem, vareniem fortiem, krāšņām kapenēm, kolorītiem tirgiem un kņadas 
pārņemtiem vecpilsētu ieliņu labirintiem.
Badshahi Mosque – Mogulu mākslas šedevrs un viena no lielākajām mošejām pasaulē.
Kolorītā, amizantā un emociju pilnā Wagah Indijas un Pakistānas robežas slēgšanas izrāde saulrieta laikā. 
Maķedonijas Aleksandra Lielā atklātās Khewra sāls raktuves – otra lielākās pasaulē,
kur 17 stāvos pazemē izvietojusies sāls galerija un pat mošeja veidota no baltā zelta.
Lidojums uz Skardu Baltistānā, kas pamatoti tiek dēvēts par skaistāko komerciālo lidojumu pasaulē, skaidrā 
laikā lidojot garām Nanga Parbat (8125 m v.j.l.) virsotnei, 9. augstākajai pasaulē, bet tālumā pat paveras 
skats uz K2 jeb Čogori, 2. augstāko kalnu uz planētas.
Baltistāna – par Mazo Tibetu un Pakistānas Tibetu dēvēto reģionu apdzīvo balti cilts, ko uzskata par 
radniecīgu latviešu tautai. Sniegotu virsotņu ieskautā Baltistānas reģiona galvaspilsēta Skardu, kur zaļās 
oāzes un tuksnešu kāpas kontrastē ar baltajiem kalnu sniegiem.
Unikālās krāsu gammas un nokrāsas Satparas ezerā. Satparas Budas reljefs – liecība senajām budisma 
tradīcijām reģionā. Kačuras ezers, kurā spoguļojas kalnu virsotnes.
Brauciens caur slavenās Indas upes kanjonu.
Iespējams, skaistākais planētas ceļš, par 8. pasaules brīnumu dēvētais Karakoram Highway. Tas, savienojot 
Islamabadu ar seno Zīda ceļa pilsētu Kašgaru Ķīnā, 2000-2500 m augstumā vijas starp 7000 m
un pat 8000 m augstām, sniegiem un ledājiem klātām virsotnēm. Fjordam līdzīgais, zilizaļganais
Atabadas ezers, kurš izveidojies, aplūstot vienam no Karakoram Highway posmiem. Jaglot – vieta uz 
Karakoram Highway, kur tiekas planētas trīs augstākās kalnu grēdas: Himalaji, Karakoruma un Hindukuša 
kalni. Pamira kalniem līdzīgās ainavas uz Khujarab Pass kalnu pārejas (4700 m v.j.l.) – augstākās vietas uz 
Karakoram Highway, kur, ja paveicas, var ieraudzīt Marko Polo kalnu aitas (iespēja nedoties tik augstu).
Viegla pastaiga kalnos līdz baltajam Passu un melnajam Ghulkin ledājiem.
Zaļganais Borit ezers. Slavenais un nervus kutinošais Passu iekārtais tiltiņš – tradicionāls vietējo veids, kā 
šķērsot upi. Eksotiskais un tautām bagātais tirdziņš Gilgit pilsētiņā.
Viegla pastaiga līdz sniegoto kalnu ieskautajam Hoper ledājam.
7000-8000 metru augstu virsotņu ielenktā Nubras ieleja – Pakistānas skaistākā un slavenākā ieleja, kuras 
pasakainās ainavas, cilvēku gaišums un ilgais mūžs iespaidoja britu rakstnieku Hiltonu Šangrilas leģendas 
radīšanai. Ikoniskais Rakapoši kalns (7790 m v.j.l.). Baltit forts – seno Nubras valdnieku rezidence pakalna 
galā. Altit forts un 1000 gadus senais ciematiņš, kur dzīve maz mainījusies kopš viduslaikiem.
Aizraujošs un adrenalīna pilns brauciens ar džipu gar kalnu krauju līdz Fairy Point.
Pārgājiens kalnos uz Pasaku pļavu (Fairy Meadows), no kuras paveras pasakainākie skati ar leģendāro 
Nanga Parbat kalnu (8125 m v.j.l.), sauktu arī par Slepkavu kalnu.
Brauciens pāri Babusar kalnu pārejai (4167 m v.j.l.), kurai raksturīga Tibetas plato līdzīga ainava.
Gleznainais Saiful Mulk ezers. Zaļās Naran un Kaghan ielejas.
Senā budisma citadele Taxila – viena no bagātākajām arheoloģiskajām vietām Āzijā, kur uzplauka unikālā 
Gandaras kultūra, apvienojot seno grieķu un indiešu mākslas stilus vienā.
Pakistānas modernā galvaspilsēta Islamabada un ikoniskā Karaļa Faisala mošeja.
Lidojums Islamabada – Rīga.

03.10.-17.10. 1295 3★★★★

3★★★

3★★

HB
ø
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ĀZIJA // Ķīna

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
 9★★★★ – kruīzu kuģis HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
  – cenā iekļauta vīza

ĶĪNAS SIMFONIJA 17 dienas
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 reljefi em. Slavenais Šaoliņa klosteris un kung-fu šovs.
Lidojums uz Guilinu. Guilina: Ziloņa snuķa kalns, Septiņu zvaigžņu parks, Niedres fl autas 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.

28.03.-13.04. 1495 3★★★★

3★★★

HB
ø


PĀRSTEIDZOŠĀ ĶĪNA 12 dienas
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 
reljefi em. 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.

12.09.-23.09. 1195 3★★★★

HB
ø


ĶĪNAS VĒSTURES UN DABAS PASTKARTES AR JANDZI KRUĪZU 15 dienas
Uzlabots un papildināts Jandzi ceļojums ar Ķīnas dabas brīnumiem!
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. 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.
Furong ala – pazemes valstības labirints ar vēl neredzētiem, pārsteidzošiem alu veidojumiem, 
kas nav sastopami citur. Wansheng akmens mežs – visdažādākie kaļķakmens klinšu veidojumi 
visneiedomājamākajās formās padara šo par patiesi unikālu dabas mākslas darbu. Southern Hot Springs 
parks – karstie avoti ainaviskā kalnu apvidū.
Three Natural Bridges ģeoparks – viena no Ķīnas dabas pērlēm, kur pazemes upe izgrauzusi masīvus, 
dabas veidotus tiltus, šaurus kanjonus, aizas un alas.
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.

25.04.-09.05. 1495 3★★★★

9★★★★

FB
HB
ø
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NO AKMENS MEŽIEM UN PAZEMES CAURUMIEM LĪDZ LOGIEM UZ DEBESĪM
UN LIDOJOŠĀM SALĀM MĀKOŅU JŪRĀ  APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 20 dienas
Ceļojums pa krāsaino Yunnan provinci, apbrīnojamo Zhangjiajie novadu un elpu aizraujošo 
Pasaules malu, Guangxi provinces dienvidu un rietumu daļu – pa vienu no skaistākajiem un 
noslēpumainākajiem planētas nostūriem, kas gulējis gadu tūkstošiem zem putekļu kārtas un vēl tikai 
gaida savu zvaigžņu stundu. Saldais ēdiens pat visprasīgākajiem ceļotājiem. Akmens mežs, pazemes 
caurumi, lidojošas salas mākoņu jūrā, logi uz debesīm, pazemes lotosu dīķi, Ķīnas Grand Canyon, 
Drakona pils, Āzijas krāšņākais ūdens aizkars... tā ir tikai daļa no dabas fenomeniem, ko slēpj Ķīnas 
attālākie nostūri. Šajā vietā cilvēces diženie mākslas darbi kā Lielais Ķīnas mūris un Aizliegtā imperatoru 
pilsēta nobāl, sacenšoties ar planētas varenāko arhitektu Dabu.
Tas ir jāredz, lai tam noticētu...
Lidojums Rīga – Stambula – Honkonga.
Pasaules metropole un debesskrāpju mežs – Honkonga. Lidojums uz Kunmingu (Junaņas province). 
Leģendām apvītie klinšu veidojumi – slavenais Šilinas Akmens mežs. Vēsturiskā Dali vecpilsēta un 
ikoniskās 3 pagodas. Bai minoritātes ciemats un tirgus. Erhai ezers. Simpātiskā Lijiang vecpilsēta 
mūsdienās izskatās gluži kā Pekina viduslaikos. Melnā pūķa dīķis ar slaveno Jade Dragon Snow Mountain 
kalnu fonā – viena no Ķīnas vizītkartēm, kas rotā neskaitāmas gleznas un pastkartes. Leģendārais Ķīnas 
trekings pa Lecošā tīģera aizas Augšējo taku – saukts arī par Ķīnas Lielo kanjonu, tas ir episks ceļojums 
starp Jandzi un Himalajiem, pa vienu no dziļākajām planētas aizām (2 dienu pārgājiens kalnos, dienā 
ejot 4-6 stundas). Naxi cilts ciemats. Travertīna terases Baishutai. Šangrila – tibetiešu apdzīvota pilsētiņa, 
ko ķīnieši sasaistījuši ar Šangrilas leģendu. Ganden Sumtseling – viens no nozīmīgākajiem tibetiešu 
klosteriem ārpus Tibetas teritorijas, kas tiek dēvēts par Mazo Potalu, pateicoties līdzībai ar Dalailamas 
pili Lhasā. Pudacuo nacionālais parks, kur starp jaku ganībām paslēpušies dzidri ezeri. Ķīnas skaistākās 
tējas plantācijas – Lingyun. Leye-Fengshan ģeoparks – pirms dažiem gadiem atklāta brīnumzeme ar 
unikāliem karsta veidojumiem. Dashiwei Skyhole – vairāk nekā 600 m dziļš, ovālveida caurums zemē, kur 
pazemē valda aizvēsturiska pasaule. Izbrauciens ar laivu pa Poxin pazemes upi, kurā atveras 5 Sanmentai 
karsta logi – unikāli dabas veidojumi. Shegendong klinšu arka-pasāža. Lotosa ala – ar pasaulē lielāko 
Lotosa akmeņu koncentrāciju. Izbrauciens ar laivu pa gleznaino Builiu upi. Lielākā klinšu arka pasaulē –
Pasaku tilts. Baimo pazemes valstība un jāņtārpiņu gaismu rotaļas. Qutang ezers.
Jiuzhou paviljons un Zosu avoti – Ķīnas lauku vides pastkartes. Neparastais Tonglingas kanjons un 
ūdenskritums – augstākais Āzijā. Mingshi upe – gleznaina, kaļķakmens klinšu ieskauta upe, ko salīdzina 
ar slaveno, bet tūristu masu pārņemto Lī upi pie Guiliņas. Detian Falls – Āzijas lielākais un skaistākais 
ūdenskritums, kas pasakainā vietā graciozi gāžas no 70 m augstas klints 200 m garumā.
Iespaidīgā Dzeltenā pūķa ala, saukta arī par Drakona pili. Apbrīnojamie Tjaņmena kalni ar masīvu 
caurumu klints sienā, Debesu vārti, līdz kuriem ved pasaulē garākais gaisa tramvajiņš,
pārsteidzošais 99 serpentīnu ceļš un visbeidzot 999 pakāpienu trepes uz debesīm.
Fantastiskais, dabas veidotais brīnums Zhangjiajie apvidus, kuram pasaulē nav analoga.
Te paceļas tūkstošiem smailu un garu klinšu pīlāru, kas pārsteidz ar saviem izmēriem,
sasniedzot pat 370 m augstumu. Klinšu kolonnu mežs, kas mākoņu jūrā rada ilūziju, it kā klinšu salas 
lidotu, iedvesmojot režisoru Kameronu radīt mistisko planētu Pandoru fi lmā Avatārs.
Lidojums uz Pekinu. 
Lidojums Pekina – Stambula – Rīga.

02.09.-21.09. 1895 3★★★★

3★★★

HB
ø


ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS 9 dienas
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.

22.04.-30.04.
14.10-22.10.

895 3★★★★

HB
ø
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ĀZIJA // Japāna / Koreja / Taizeme / Dienvidvjetnama

 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu  – cenā iekļauta vīza
 HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana

UZLĒCOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA 13 dienas
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.

01.04.-13.04. 2195 3★★★

HB
ø

KOREJA  JAPĀNAS  MAZĀKĀ MĀSA UN ČEDŽU SALA 10 dienas
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.

03.10.-12.10. 1370 3★★★

HB
ø

SMAIDU ZEME TAIZEME 12 un 15 dienas
Lidojums Rīga – 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 – Rīga.

09.03.-23.03.
25.10.-08.11.
07.12.-21.12.
13.07.-24.07.

1045

995

3★★★

HB
ø


KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA 15 dienas
Lidojums Rīga – Taškenta – 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. 
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 – Taškenta – Rīga.

16.11.-30.11. 1165 3★★★
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SAULES, JŪRAS UN DŽUNGĻU VILINĀJUMS 15 dienas
Lidojums Rīga – Taškenta – 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 – Taškenta – Rīga.

23.03.-06.04. 1145 3★★★

HB
ø


TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES     Koh Samui, Krabi, Puketa 15 dienas
Lidojums Rīga – Taškenta – Bangkoka. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi. 
Lidojums Bangkoka – Koh Samui. Samui salas apskate – Sēdošais Buda, fotogrāfu iecienītie Hin Ta un Hin Ya.
13. novembra naktī var piedalīties slavenajā Black Moon Party Koh Phangan salā, apmeklēt citas tuvumā 
esošās salas: Koh Tao, Koh Nang Yuan, Angthongas nacionālo parku.
Pārbrauciens uz Krabi. 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 – Taškenta – Rīga.

08.11.-22.11. 1145 3★★★

HB
ø


JAUNAIS GADS TAIZEMĒ 12 dienas
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.

26.12.-06.01. ~1250 3★★★

HB
ø


DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ 15 dienas
Lidojums Rīga – 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. 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 pludmalēm kā Bounty 
reklāmās 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.
Jaunā, 2013. gada sagaidīšana tropiskajā Phu Quoc salā!
Lidojums Saigona – Rīga.

27.02.-12.03.

21.12.-04.01.

1250

~1325

3★★★

HB
ø
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DIENVIDAUSTRUMĀZIJA // Vjetnama / Kambodža / Laosa / Malaizija

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu
 HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
  – cenā iekļauta vīza

LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS 15 un 17 dienas
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, pilns ar fantastiskās formās izrobotām 
salām, kuras apskatāmas, 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 
īpatnējiem klinšu veidojumiem. Atpūtas diena pie Dienvidķīnas jūras.
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. 
Lidojums Hanoja – Saigona – Rīga.

12.03.-26.03.
13.10.-29.10.

1425
1495

3★★★

HB
ø


RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ 13 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 
600 pagodām un tempļiem un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju.
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 kaļķakmens 
klintis izlien no rīsu laukiem. Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta.
Halongas līcis – Vjetnamas lepnums un viens no Āzijas brīnumiem, pilns ar fantastiskās formās izrobotām 
salām, kuras apskatāmas, slīdot laivā pa jūras ūdeņiem.
Klinšaina, kalnaina un lietusmežiem klāta Cat Ba sala un tai piegulošais mazo klinšu saliņu arhipelāgs 
Halongas līcī ir gluži kā fi lmas Juras laikmenta parks skatu laukums.
Pārgājiens džungļos Cat Ba nacionālajā parkā ar iespēju uzkāpt Nhu Lam kalnā, no kura paveras 
pasakaina ainava uz kaļķakmens kalniem.
4 atpūtas dienas gleznainajā un noslēpumainajā Cat Ba salā – miera un skaistuma oāzē Halongas līča 
malā, kur starp klintīm paslēpušās mazas baltu smilšu pludmales.
Papildus – mangrovju meži un Thien Long ala, komunistu ciemats Viet Hai, Halongas līča mazais brālis – 
Lan Ha līcis, izbraucieni ar kajakiem pa gleznaino apkārtni.
Jaunā, 2013. gada sagaidīšana uz sena Austrumu kuģa gleznainajā Halongas līcī!
Lidojums Hanoja – Rīga.

25.04.-07.05.
10.10.-22.10.

26.12.-07.01.

1095

~1195

3★★★
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ZUDUŠĀS DŽUNGĻU PILSĒTAS, GLEZNAINĀS AINAVAS UN ZELTA TEMPĻI   Kambodža, Vjetnama, Laosa 17 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja.
Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 600 pagodām un 
tempļiem un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju.
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.
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.
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 kaļķakmens klintis izlien 
no rīsu laukiem. Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta.
Halongas līcis – Vjetnamas lepnums un viens no Āzijas brīnumiem, pilns ar fantastiskās formās izrobotām 
salām, kuras apskatāmas, slīdot laivā pa jūras ūdeņiem.
2 atpūtas dienas gleznainajā un noslēpumainajā Cat Ba salā – miera un skaistuma oāzē Halongas līča malā.
Lidojums Hanoja – Rīga.

03.11.-19.11. 1875 3★★★★

3★★★

HB
ø


MALAIZIJA  PATIESĀ ĀZIJA 12 dienas
Lidojums Rīga – Kualalumpura.
Malaizijas galvaspilsēta Kualalumpura, kas 130 gados attīstījusies no tukšas vietas līdz vienai no 
modernākajām pilsētām pasaulē. Debesskrāpju mežs, topstarp augstākie pasaulē Dvīņu torņi, lieliski 
saglabājušās koloniālā stila ēkas.
Batu alas: 272 pakāpieni uz templi, kur 400 m garajās un 120 m augstajās alās lielos svētkos pulcējas ap 
100 000 hinduistu, lai godinātu Šivu un viņa dēlu Subramandžamu.
Ultramodernā pilsēta Putradžaja. Pasaulē senākie džungļi, putnu simfonijas un lietusmežu cilvēku ciltis 
Taman Negara nacionālajā parkā.
Nakts pastaiga džungļos. Izbrauciens ar laivu līdz Lata Berkoh kaskādēm.
Gaisā iekārtie tiltiņi, kas sniedz putna rakursu uz lietusmežiem.
Kameronas kalni un tējas plantācijas – šeit audzētā tēja ir viena no augstvērtīgākajām Malaizijā.
Orangutanu rehabilitācijas centrs. Zelta kupolu mošeja. Austrumu pērle 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.
Lielākais darbojošais budistu templis Dienvidaustrumāzijā Kek Lok Si.
Penaangas kalns. Brīvas dienas atpūtai Langkawi salā.
Lidojums Langkawi – Kualalumpura – Rīga.

27.02.-09.03. 1295 3★★★★

3★★★
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DIENVIDAUSTRUMĀZIJA // Singapūra / Borneo / Bruneja / Indonēzija / Malaizija

 3★★★★★ – 3★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu
 HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
  – cenā iekļauta vīza

CAUR SINGAPŪRU UZ PASAULES MALU  BORNEO UN BRUNEJA   ...ar iespēju uzkāpt Kinabalu kalnā 15 dienas
Lidojums Rīga – Singapūra. 
Lauvas pilsēta Singapūra: Botāniskais dārzs, ķīniešu pilsēta, Mazā Indija. Neaizmirstams piedzīvojums – 
Singapūras Nakts safari. Lidojums uz Miri (Saravakas štats, Malaizijas Borneo). Niah Caves nacionālais 
parks, kas sargā vienu no Saravakas štata dārgumiem un lielākajām pasaules alām Great Cave.
Brunejas Sultanāta krāšņā un zeltā dekorētā galvaspilsēta Bandarseribegavana, kur bagātākie pasaules 
monarhi izpaudušies, radot Dienvidaustrumāzijas skaistākās mošejas un izcilākos muzejus, kā arī lielāko 
pili pasaulē, kurā ietilptu 3 Versaļas pilis. Par Austrumu Venēciju dēvētā Kampung Ayer –
lielākais ūdens ciemats pasaulē. Brunejas upes kruīzs un jāņtārpiņu gaismu rotaļas. Labuan sala. 
Sabahas štata galvaspilsēta Kota Kinabalu. Izbrauciens ar kuģīti uz Tunku Abdul Rahman nacionālo 
parku – skaistu, tropisku salu arhipelāgu Dienvidķīnas jūrā. Sabah tējas plantācija. Poring Hot Springs 
karstie avoti un Tauriņu dārzs. Canopy walkway – kokos iekārti tiltiņi, kas ļauj paskatīties uz džungļiem 
no cita rakursa. Sepilok Orangutanu rehabilitācijas centrs, kur salai endēmiskie Borneo orangutani tiek 
atgriezti savvaļā. Labākais Malaizijas safari brauciens pa Sungai Kinabatangan upi, džungļos meklējot 
Borneo lielo piecnieku: savvaļas orangutanu, Pigmeju ziloni, degunradzi, sālsūdens krokodilu un tikai 
salai raksturīgo proboscis monkey mērkaķi ar reti smieklīgu sejas izteiksmi un ļoti garu, neglītu degunu. 
Gomantong ala – masīva pazemes zāle, kas mudž no sikspārņiem, svīres putniem un kukaiņiem.
Kinabalu nacionālais parks, kas aptver zemeslodes senākās lietus mežu teritorijas un lepojas ar vienu 
no bagātīgākajām augu valstīm uz planētas. Pastaiga pa kalnu lietusmežu. Malaizijas Borneo ikonas un 
Dienvidaustrumāzijas jumta – Kinabalu kalna – skati. Aktīvākajiem ceļotājiem par papildu samaksu 
(piemaksa Ls 250) iespēja uzkāpt Dienvidaustrumāzijas augstākajā virsotnē Kinabalu kalnā (4095 m v.j.l.), 
iepazīstot kalna unikālo veģetāciju un daudzās ekosistēmas. Saulrieta sagaidīšana kalna smailē.
Atpūta pie Dienvidķīnas jūras.  Lidojums Kota Kinabalu – Singapūra – Rīga.

01.04.-15.04. 1850 3★★★★

3★★★

3★★+

HB
ø

VULKĀNU ZEME  INDONĒZIJA 15 dienas
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.

21.10.-04.11. 1575 3★★★★★

3★★★★

3★★★

HB
ø


ATPŪTA ĒDENĒ  BALI SALA 15 dienas
Augsta komforta relaksējošs piedāvājums ar ★★★★+ viesnīcu un IMPRO grupas vadītāja pakalpojumiem. 
Cenā iekļautas piecas ekskursiju dienas.
Ja Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes virsū, tad Bali sala – paradīzi.
Par Ēdenes dārzu sauktā Bali sala iekarojusi 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 ★★★★+ Novotel viesnīcā. Lidojums Denpasara – Rīga.

12.03.-26.03. 1225 3★★★★+
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Filipīnas

SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA INDONĒZIJA 15 dienas
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 izraisījis 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, orangutani 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 Orangutanu centrs, kur ārstē savainotos orangutanus 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.

11.11.-25.11. 1695 3★★★★

3★★

HB
ø


KLUSĀ OKEĀNA DĀRGUMU LĀDE  FILIPĪNAS AR PALAWAN SALU 15 dienas
Krāsu un eksotikas piesātinātais ceļojums mūs aizvedīs uz pasaules malu – 7107 paradīzes salu arhipelāgu 
Klusajā okeānā. Planētas skaistākās rīsu terases, Ēdenes dārza karstie avoti, vareni vulkāni, Kordiljeru kalni, 
kolorītas ciltis, Āzijas Vatikāns, mistiskie Šokolādes kalni, piemīlīgie Tarsier pērtiķīši, Bounty pludmales, 
bagātīgā zemūdens valstība, garākā pasaules pazemes upe, jāņtārpiņu zvaigžņu sega un viena no 
planētas pasakainākajām piekrastes ainavām Palawan salā, ko National Geographic iekļāvis TOP 20 
pasaules galamērķu sarakstā. Filipīnas ir vēl neatklāta dārgumu lāde Klusajā okeānā.
Lidojums Rīga – Manila.
Filipīnu galvaspilsēta Manila, kur spāņu konkistadoru atstātās koloniālās arhitektūras pērles ieskauj 
modernās mūsdienu celtnes. Savdabīgie apbedījumi un iekārtie zārki pie Sagadas. Sumaguing ala – 
neaizmirstams piedzīvojums pazemes valstībā. Gleznains brauciens caur Kordiljeru kalniem.
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautās Banaue rīsa terases, kas bieži tiek dēvētas par 
astoto pasaules brīnumu. Planētas skaistākās rīsu terases Batad amfi teātrī.
Pastaigas ielejās pa terasēs izvietotām apdzīvotām vietām un rīsa laukiem, lai tuvāk iepazītos ar bijušās 
galvaskausu mednieku cilts Ifugao dzīvesveidu. Tapijas ūdenskritums. Unikālais Taal vulkāns, kur vulkānā 
atrodas krātera ezers, ezerā mazāks vulkāns, bet tajā izvietojies cits ezers.
Ēdenes dārzs – Hidden valley karstie avoti, kuri izvietojušies apdzisušā vulkāna krāterī, ko pārņēmis tropu 
lietusmežs un ūdenskritumi. Lidojums uz Boholas salu. Mistiskais dabas brīnums – Šokolādes kalni, kas 
atgādina gigantisku trifeļu konfekšu lauku. Pasaulē mazāko pērtiķīšu Tarsier vērošana, kuri kļuvuši par 
vienu no valsts simboliem un ir sastopami tikai Filipīnās. Maldivu salām līdzīgā Puntod sala.
Bounty pludmales Panglao salā. Iespēja vērot delfīnu rotaļas Klusajā okeānā.
Izbrauciens ar kuģīti pa palmu ieskauto Lobocas upi.
Ātrgaitas prāmis uz Sebu salu. Sebu – pirmā spāņu apmešanās vieta un vecākā pilsēta Filipīnās. 
Magelāna uzstādītais krusts, pie kura kristīts pirmais fi lipīnietis. Lidojums uz Palawan salu.
Čūskas un Pandan salas Hondas līcī. Jāņtārpiņu gaismu rotaļas pie Puerto Princesas.
Planētas garākā pazemes upe, St. Paul Subterranean River, kas paslēpusies gleznainā apvidū, džungļu un 
kaļķakmens klinšu ielenkumā. Izbraucieni ar kuģīti pasakainajā Bacuit arhipelāgā, meklējot savu paradīzes 
saliņu, noslēptu starp neskaitāmām kaļķakmens klintīm.
Atpūta un zemūdens dārgumu baudīšana skaistākajā Filipīnu kūrortā El Nido.
Lidojums uz Manilu. Lidojums Manila – Rīga.

25.04.-09.05. 1995 3★★★

HB
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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ZIEMEĻAMERIKA // ASV / Aļaska / Kanāda / Islande

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā 
 9 – kruīzu kuģis
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana

AMERIKAS KRĀSU PALETE     ar Jeloustounas nacionālo parku 15 dienas
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 
Springs pilsētiņā. Great Sand Dunes nacionālais parks – klinšu ieskautas, te paceļas varenākās smilšu 
kāpas Amerikas kontinentā, kuras sasniedz pat 230 metru augstumu! Draudīgais un ļoti iespaidīgais 
Gunnisona melnais kanjons. Ainaviskais Miljons dolāru ceļš. 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 (pilna diena parkā).
Canyonlands nacionālais parks – kanjonu un klinšu pasaku valstība.
Spocīgais lavas lauku apvidus – Craters of the Moon. Iespaidīgais Shoshane Falls ūdenskritums, dēvēts 
par Rietumu Niagāru. 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, 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.

30.04.-14.05. 2095 3★★★

3★★+

ø

NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ GEIZERIEM  ASV, KANĀDA UN ISLANDE 10 dienas
Lidojums Rīga – Reikjavīka – Ņujorka. Debesskrāpju pilsēta Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja, 
Empire State ēka, Centrālais parks, Taimskvērs. ASV galvaspilsēta Vašingtona: Baltais nams, FIB galvenā 
ēka, Kapitolijs. ASV Neatkarības deklarācijas parakstīšanas vieta Filadelfi ja. 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 Ontārio ezera krastā. Lidojums Toronto – Reikjavīka.
Islandes 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 plātņu atdalīšanās vieta. Senā Islandes 
parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira. Veselīga pelde Zilajā lagūnā. Lidojums Reikjavīka – Rīga.

01.07.-10.07. 1795 3★★★★

3★★★

ø

MEŽONĪGIE RIETUMI 14 dienas
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 fi lmām un seriāliem. 
Lidojums Losandželosa – Rīga.

27.09.-10.10. 1750 3★★★

3★★+

ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā

9– kruīzu kuģis99

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana

AMERIKAS KRĀSU PALETE p   ar Jeloustounas nacionālo parku 15 dienas
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 
Springs pilsētiņā. Great Sand Dunes nacionālais parks – klinšu ieskautas, te paceļas varenākās smilšu
kāpas Amerikas kontinentā, kuras sasniedz pat 230 metru augstumu! Draudīgais un ļoti iespaidīgais 
Gunnisona melnais kanjons. Ainaviskais Miljons dolāru ceļš. 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 (pilna diena parkā).
Canyonlands nacionālais parks – kanjonu un klinšu pasaku valstība.
Spocīgais lavas lauku apvidus – Craters of the Moon. Iespaidīgais Shoshane Falls ūdenskritums, dēvēts 
par Rietumu Niagāru. Par Mazo Lasvegasu un pasaulē lielāko mazo pilsētu sauktā Rīno (Reno). Vēsturiskā 
Virginia City – Marka Tvena dzimšanas vieta un savulaik bagātākā y 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 parksd – 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, 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.

30.04.-14.05. 2095 3★★★

3★★+

ø

NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ GEIZERIEM  ASV, KANĀDA UN ISLANDE 10 dienas
Lidojums Rīga – Reikjavīka – Ņujorka. Debesskrāpju pilsēta Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja,
Empire State ēka, Centrālais parks, Taimskvērs. ASV galvaspilsēta Vašingtona: Baltais nams, FIB galvenā 
ēka, Kapitolijs. ASV Neatkarības deklarācijas parakstīšanas vieta Filadelfi ja. 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 Ontārio ezera krastā. Lidojums Toronto – Reikjavīka.
Islandes 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 plātņu atdalīšanās vieta. Senā Islandes 
parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira. Veselīga pelde Zilajā lagūnā. Lidojums Reikjavīka – Rīga.

01.07.-10.07. 1795 3★★★★

3★★★

ø

MEŽONĪGIE RIETUMI 14 dienas
Lidojums Rīga – Sanfrancisko. Romantiskā Zelta vārtu tilta un mazo, stāvo ieliņu pilsēta Sanfrancisko.
Napa Valley – vīna darītavu un vīnogu lauku ieleja. y 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 punktsd . 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 fi lmām un seriāliem. 

jLidojums gLosandželosa – Rīga.

27.09.-10.10. 1750 3★★★

3★★+

ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes



83

AĻASKAS KRUĪZS UN KANĀDA... no ledājiem un fj ordiem līdz Klinšu kalniem un smaragda ezeriem 15 dienas
Ierobežoto vietu dēļ, stingri iesākām pieteikties līdz 1. jūnijam!
Lidojums Rīga – Vankūvera. 7 dienu kruīzs gar Aļaskas piekrasti, vērojot fj ordus, jūras dzīvniekus, 
ledājus un zeltraču pilsētiņas. Aļaskas Inside Passage – viens no planētas gleznainākajiem jūras ceļiem, 
ar iekšējo kanālu sistēmu, augstiem kalniem, salām un klintīm. Iespaidīgais Sawyer Glacier ledājs un 
gleznainais Tracy Arm fj ords, kura ūdeņos mājo roņi un vaļi. Aļaskas galvaspilsēta Džuno. Iespēja doties 
grizlī lāču vērošanas ekskursijā uz Admirality salu, dēvētu par Lāču cietoksni. Skagveja – simpātiskākā 
zeltraču pilsēta Aļaskā. Iespēja doties vienā no skaistākajiem vilciena braucieniem pasaulē pa gleznaino 
un seno Klondaikas ceļu – White Pass & Yukon Route train. Ledus karalienes valstība, Glacier Bay 
nacionālais parks – izbrauciens pa līci, lūkojot roņu, ūdru, vaļu un jūras lauvu kolonijas starp milzīgajām 
un zilganajām ledāju sienām, kuras ieslīd fj ordu ūdeņos un drūpot veido leduskritumus. Mazā un 
skaistā zelta drudža koka pilsētiņa Ketchikan. Indiāņu totēmu ciems. Iespēja doties izbraucienā ar kuģīti 
vai panorāmas lidojumā pār elpu aizraujošo Misty fj ordu un tā ūdenskritumiem. Trešā lielākā Kanādas 
pilsēta Vankūvera ar sniegotiem kalniem un priežu mežiem fonā. Howe Sound fj ords. Prestižais kalnu 
kūrorts Vistlera. Klinšu kalnu grēda ar dziļām aizām un kanjoniem, sniegotām virsotnēm un bezgalīgiem 
ledājiem. Sirreālistiskās, neticami skaistās ainavas pie Banff  nacionālā parka ezeriem. Icefi eld Parkway – 
viens no pasaulē gleznainākajiem ceļiem. Unikāls piedzīvojums – brauciens autobusā pa Athabasca 
ledāju. Yoho nacionālais parks ar straujām kalnu upēm, ezeriņiem un iespaidīgiem ūdenskritumiem. 
380 metrus augstais Takkakaw Falls ūdenskritums. Jasper nacionālais parks, par kura smaragda un 
tirkīza krāsas ezeru skaistumu jūsmojuši ceļotāji jau gadu simtiem. Rodeo pilsēta Kalgari – vārti uz 
Kanādas mežonīgajiem rietumiem. Lidojums Kalgari – Rīga.

04.09.-18.09. ~2695 3★★★

9
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ĻAĻASKAS KRUĪZS UN KANĀDA j fj g... no ledājiem un fj ordiem līdz Klinšu kalniem un smaragda ezeriem 15 dienas
Ierobežoto vietu dēļ, stingri iesākām pieteikties līdz 1. jūnijam!
Lidojums Rīga – Vankūvera. 7 dienu kruīzs gar Aļaskas piekrasti, vērojot fj ordus, jūras dzīvniekus, 
ledājus un zeltraču pilsētiņas. Aļaskas Inside Passage – viens no planētas gleznainākajiem jūras ceļiem, 
ar iekšējo kanālu sistēmu, augstiem kalniem, salām un klintīm. Iespaidīgais Sawyer Glacier ledājs unr
gleznainais Tracy Arm fj ords, kura ūdeņos mājo roņi un vaļi. Aļaskas galvaspilsēta Džuno. Iespēja doties 
grizlī lāču vērošanas ekskursijā uz Admirality salu,y  dēvētu par Lāču cietoksni. Skagveja – simpātiskākā
zeltraču pilsēta Aļaskā. Iespēja doties vienā no skaistākajiem vilciena braucieniem pasaulē pa gleznaino 
un seno Klondaikas ceļu – White Pass & Yukon Route train. Ledus karalienes valstība, Glacier Bay
nacionālais parks – izbrauciens pa līci, lūkojot roņu, ūdru, vaļu un jūras lauvu kolonijas starp milzīgajām
un zilganajām ledāju sienām, kuras ieslīd fj ordu ūdeņos un drūpot veido leduskritumus. Mazā un 
skaistā zelta drudža koka pilsētiņa Ketchikan. Indiāņu totēmu ciems. Iespēja doties izbraucienā ar kuģīti 
vai panorāmas lidojumā pār elpu aizraujošo Misty fj orduy un tā ūdenskritumiem. Trešā lielākā Kanādas 
pilsēta Vankūvera ar sniegotiem kalniem un priežu mežiem fonā. Howe Sound fj ordsd . Prestižais kalnu
kūrorts Vistlera. Klinšu kalnu grēda ar dziļām aizām un kanjoniem, sniegotām virsotnēm un bezgalīgiem
ledājiem. Sirreālistiskās, neticami skaistās ainavas pie Banff  nacionālā parka ezeriem. Icefi eld Parkway –y
viens no pasaulē gleznainākajiem ceļiem. Unikāls piedzīvojums – brauciens autobusā pa Athabasca
ledāju. Yoho nacionālais parks ar straujām kalnu upēm, ezeriņiem un iespaidīgiem ūdenskritumiem.
380 metrus augstais Takkakaw Falls ūdenskritums. Jasper nacionālais parksr , par kura smaragda un
tirkīza krāsas ezeru skaistumu jūsmojuši ceļotāji jau gadu simtiem. Rodeo pilsēta Kalgari – vārti uz 

ggggggggggggggg jjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjKanādas mežonīgajiem rietumiem. Lidojums gggggg ggggggggggggggggggggKalgari – Rīga.

04.09.-18.09. ~2695 3★★★

9
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ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes

JAUNUMS!

www.impro.lv



84

CENTRĀLAMERIKA // Kuba / Meksika / Gvatemala / Hondurasa / Beliza

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu  – cenā iekļauta vīza AI – All Inclusive
 FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana

KUBA SALSAS RITMOS 13 dienas
Lidojums Rīga – Havanna.
Kubas galvaspilsēta, kontrastiem bagātā Havanna – pasaules revolucionāra Fidela Kastro mītne, 
cukurniedru plantāciju un tabakas magnātu kādreizējās varas un bagātības simbols.
Salsas nodarbība, slavenais Tropicana show. Pinar del Rio – UNESCO atzīts dabas parks, labākās tabakas 
plantācijas, cigāru fabrikas apmeklējums. Brīnišķīgā Vinales ieleja, brauciens ar laivu La Cueva del Indio. 
Kafi jas plantācijas. Trinidadas pilsētas apskate un kubiešu tradicionālo kokteiļu nobaudīšana
La Canchanchara bārā. Manacas Iznagas tornis un cukurniedru ražotņu ieleja.
Krokodilu audzētava un brauciens ar laivu pāri Dārgumu lagūnai jeb Laguna del Tesoro, tās krastos 
saglabājušās liecības par indiāņu dzīvesveidu laikā, kad salu apciemojis Kristofors Kolumbs.
Franču kolonistu dibinātā dienvidu pērle Cienfuegos. Tūristu iecienītais Varadero kūrorts.
Best salsa party un atpūta Varadero All Inclusive viesnīcā.
Lidojums Havanna – Rīga.

16.11.-28.11. 1625 3★★★★

HB
FB
AI
ø

MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS  16 dienas
Lidojums Rīga – Mehiko.
Mehiko: Zokalo – laukums galvaspilsētas centrā – vieta, kur sāka veidoties Mehiko.
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.

16.11.-01.12. 1795 3★★★★

HB
AI
ø

SENĀS MAIJU ZEMES  GVATEMALA, HONDURASA, BELIZA UN MEKSIKA 18 dienas
Ceļojums pa aizaugušām maiju senpilsētu drupām, kolorītiem indiāņu tirdziņiem, lavā verdošiem 
vulkāniem, bezgalīgiem džungļiem,  pazemes alām, spāņu koloniālajām pilsētām, palmu ieskautām 
Karību jūras pludmalēm un krāšņo zemūdens pasauli. Laiks atklāt Centrālamerikas bagātības!!!
Lidojums Rīga – Gvatemala.
Volcan de Pacaya – visiespaidīgākais Centrālamerikas vulkāns, kur apmeklētāji var piekļūt neticami tuvu 
verdošai lavai. Senā Gvatemalas galvaspilsēta un viena no vecākajām un skaistākajām pilsētām abās 
Amerikās – Antigva, kas izvietojusies trīs vulkānu pakājē. Chichicastenango (vairāk nekā 2000 m v.j.l.):  
Sv. Tomasam veltītā katoļu baznīca, maiju Zemes dievam veltītais templis. Kolorītie maiju cilšu tirdziņi. 
Izbrauciens ar kuģīti pa rietumu puslodes dziļāko ezeru, vulkānu ieskauto Atitlanu.
Visaugstākā maiju mākslas izpausme Kopanas drupās Hondurasā. Lielākās maiju pilsētas Tikalas drupas 
dziļi Gvatemalas džungļos. Rio Dulce upes kanjons. Ūdenskritumi, kalni un alas Mountain Pine Ridge 
nacionālajā parkā. Huantuničas maiju pilsētas drupas Belizā.
Brauciens ar kuģīti pa upi, vērojot purvājus, mazus strautiņus un lagūnas. Maiju svētvieta Lamanai. 
Pelde kopā ar zivīm pazemes ūdenstilpnes Cenotes vēsajā ūdenī. Belizas barjerrifs un slavenais 
Zilais caurums – Centrālamerikas salu un pludmaļu paradīze. Viens no lieliskākajiem maiju kultūras 
arhitektūras ansambļiem Čičenica. Atpūta Karību jūras kūrortā Kankunā, All Inclusive.
Lidojums Kankuna – Rīga.

14.03.-31.03. 2150 3★★★★

3★★★
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AI
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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DIENVIDAMERIKA // Peru / Ekvadora / Bolīvija www.impro.lv

PERU, EKVADORA, BOLĪVIJA 18 dienas
Lidojums Rīga – Kito.
Ekvadoras galvaspilsēta Kito. Papallakta karstie vulkāniskie avoti. Piedzīvojumi Amazones džungļos. 
Banos pilsētiņa un iespaidīgais Velna ūdenskritums.
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 kuģīti, vērojot pelikānus, jūras lauvas un pingvīnus.
Lidojums virs nazkas līnijām – mītiskas izcelsmes milzīgiem zīmējumiem tuksneša smiltīs.
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.

19.10.-05.11. ~2995 3★★★

HB
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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DIENVIDAMERIKA // Argentīna / Čīle / Bolīvija / Brazīlija

 3★★★★, 3★★★ – viesnīcas, divvietīgas istabas ar WC un dušu
 HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana
  – cenā iekļauta vīza

LIELAIS DIENVIDAMERIKAS CEĻOJUMS  ARGENTĪNA, ČĪLE, BOLĪVIJAS DIENVIDI UN BRAZĪLIJA 19 dienas
Lidojums Rīga – Buenosairesa.
Argentīnas galvaspilsēta Buenosairesa, pilsētas rātsnams un prezidenta pils, viena no platākajām 
ielām pasaulē – 9. jūlija avēnija. Buenosairesas priekšpilsētas, kas atklāj, kāpēc pilsētu mīļi dēvē par 
Latīņamerikas Parīzi, Evitas Peronas atdusas vieta. Lidojums Buenosairesa – El Calafate.
Patagonija – mežonīgākais un vilinošākais Dienvidamerikas reģions, kas plešas uz dienvidiem no 
Kolorādo upes līdz pat Ugunszemei. El Calafate – vārti uz ledāju nacionālo parku. Izbrauciens ar 
katamarānu pa Argentīnas ezeru – unikāla iespēja atrasties starp aisbergu milzeņiem.
Upsalas, Onelli un UNESCO Pasaules dabas mantojuma sarakstā iekļautais Perito Moreno ledājs. 
Iepazīšanās ar gaučo dzīvesveidu Argentīnas pampās. Torres del Paine nacionālais parks Čīlē – Andu 
kalnu masīvs te ieskauj skaistus ūdenskritumus, kalnu ezeriņus un ledājus.
Dienas brauciens ar kuģi pa Ultima Esperanza fj ordu uz Balmasedas un Serrano ledājiem: Pēdējās 
cerības jūras šaurums, klinšu un ledāju krāvumi, iespējams redzēt kormorānus, jūras vilkus, kondorus. 
Lidojums El Calafate – Buenosairesa – Salta. Argentīnas koloniālās arhitektūras pērle Salta.
Mākslinieku palete – Cerro de los Siete Colores jeb 7 krāsu kalni. Iespaidīgā Quebrada Humahuaca ieleja. 
Simpātiskā Tilcara pilsētiņa ar inku perioda cietoksni pakalna galā.
Skaistākais vilciena brauciens Bolīvijā no Villazon līdz Tupiza. Krāsām bagātais Salvadora Dali tuksnesis. 
Zaļganās krāsas ezers Laguna Verde un 5930 m augstais Licancabur vulkāns.
Sarkanais ezers Laguna Colorada un tā krastos mītošās fl amingu, vikuņu un lamu kolonijas.
Bolīvijas lepnums Salar de Uyuni – lielākais sāls ezers pasaulē un viens no sirreālākajiem skatiem uz 
planētas. San Pedro de Atacama pilsētiņa oāzē pašā sausākajā tuksnesī pasaulē. Geizeri, karstie avoti, sāls 
līdzenumi, vulkāni un lagūnas. Neparastās Mēness ielejas un smilšu kāpu apskate saulrietā. Atakamas 
sāls līdzenums un Čīles zilie vulkānu ieskautie ezeri-lagūnas. Flamingu rezervāts – iepazīšanās ar trim 
no sešām pasaulē eksistējošo fl amingu sugām. Tatio geizeru lauks saullēktā – vislielākais ģeotermiskais 
lauks pasaulē. Tieši saullēktā geizeri izverd, un to ūdens kolonnas augstums var sasniegt pat 10 metrus.
Lidojums Salta – Buenosairesa – Igvasu.
Igvasu ūdenskritums, kura varenība divarpus reizes pārsniedz slaveno Niagāras ūdenskritumu, dēvēts 
par vienu no dižākajiem dabas meistardarbiem uz planētas.
Lidojums Igvasu – Riodežaneiro. Žilbinošā metropole, dejas, pludmale, saule un nakts dzīve – 
Riodežaneiro gandrīz sešu miljonu iedzīvotāju dzīves eliksīrs. Lidojums Riodežaneiro – Rīga.

22.11.-10.12. ~3995 3★★★

HB
ø

BRAZĪLIJA AR GLEZNAINO CHAPADA DIAMANTINA NACIONĀLO PARKU 15 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 14. jūlijam!
Lidojums Rīga – Riodežaneiro.
Žilbinošā metropole Riodežaneiro. Korkovado kalns, no kura Kristus Pestītāja statuja noraugās uz 
pilsētu, Cukura platmales kalns, Rio vecpilsēta, Sambadrome – slavenā Rio karnevāla mājvieta. Unikālu 
formu klintis, gleznaini kalnu ceļi un Brazīlijas lietusmeži Serra dos Orgaos nacionālajā parkā.
Parati – viena no simpātiskākajām Brazīlijas koloniālajām pilsētiņām, kura paisuma laikā, applūstot ielām, 
pārtop par Brazīlijas Venēciju. Gleznainā Costa Verde jeb Zaļais krasts – salu un pludmaļu simfonija, kas 
paslēpusies starp veģetācijas klātiem kalniem un klintīm.
Relaksējošs izbrauciens ar kuģīti Costa Verde apkārtnes ūdeņos, piestājot tropiskās salās un 
pludmalēs – 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.
Poco Azul – neticami dzidras un sirreāli zilganas nokrāsas ūdenskrātuve alā, kur pelde sniedz vēl 
nebijušas sajūtas. Aktīvākajiem ceļotājiem iespēja doties mini ekspedīcijā un aizraujošā piedzīvojumā 
uz noslēpumaino Buracao kanjonu un vareno ūdenskritumu, kurš tika atklāts tikai pirms 10 gadiem. 
Vakariņas un kultūras programma Salvadorā. Atpūtas diena Salvadorā ar iespēju sauļoties un peldēties 
Atlantijas okeānā. Lidojums Salvadora – Rīga.

13.10.-27.10 2695 3★★★★

HB
ø

ceļojuma apraksts laiks cena naktsmītnes
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OKEĀNIJA // Papua-Jaungvineja www.impro.lv

PAPUAJAUNGVINEJA 15 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 1. jūnijam!
Ceļojums pa unikālo Papua-Jaungvineju – Jaungvinejas salas austrumu daļu!
Otras lielākās pasaules salas austrumos atrodas noslēpumaina valsts, kas piesaistījusi avantūriskākos 
ceļotājus un pētniekus kopš seniem laikiem. Neparasta zeme ar skaistām kalnu, vulkānu un džungļu 
ainavām; savdabīgu augu, putnu un dzīvnieku valsti, kas radniecīga Āzijas un Austrālijas kontinentiem; 
kā arī ar planētas neparastākajām un šokējošākajām tautām, kurām grūti atrast analogu.
Tāpat katrs šajā pasaules malā var atrast neskartas Robinsona Krūzo salas, kur pirms 7 dekādēm 
norisinājās dažas no nežēlīgākajām 2. pasaules kara jūras kaujām starp Japānu un aliansi, bet tagad šīs 
paradīzes salas piedāvā izcilas niršanas vietas un laisku atpūtu. 
Lidojums Rīga – Portmorsbi – Mt Hagen.
Mt Hagen – Jaungvinejas kalnienes centrs un vārti uz unikālo, kolorīto iezemiešu pasauli.
Kafi jas plantācija un fabrika. Mt Hagen tirgus. Melpa cilts ciemats, kur saglabājuši daudzus gadu simtus 
senas tradīcijas. Svēto garu un galvaskausu nams. Iespaidīgā Waghi ieleja – Waghi upe, ūdenskritums, 
pastaiga pa lietusmežu un iekārtais tilts. Mindima ciemats.
Neparastā Skeletu deja un kolorīto, spalvām un krāsām bagāto Chimbu iezemiešu priekšnesums. 
Ainavisks pārbrauciens līdz Gorokai pa Highland Highway, šķērsojot Dualo kalnu pāreju un vērojot 
Mount Wilhem tālumā – Bismarka kalnu grēdas un valsts augstāko virsotni. Kareivīgās, keramikas galvām 
rotātās Asaro Mudman cilts ciemats un kultūras priekšnesums.
Pastaigas Mount Gahavisuka nacionālajā parkā, kur kalnu džungļos paslēpušās orhidejas, rododendri 
un ļoti graciozie Paradīzes putni – Jaungvinejas simbols.
Lidojums Goroka – Portmorsbi – Rabaul.
Jaunbritānijas (New Britain) provinces centrs Rabaul pilsētiņa – osta un 1994. gada vulkānu izvirdumu 
izpostītā vecpilsēta. Ekskursija ar laivu uz iespaidīgajiem Rabaul vulkāniem un kalderām –
Tavurvur un Vulcan. Nozīmīgā 2. pasaules kara vieta Kokopo – japāņu pazemes tuneļi, ciems, muzejs 
un kara tehnikas vraki. Iespēja vērot svētās un biedējošās Uguns dejas – rituālu, kur ieziemieši ar 
gigantiskām maskām galvā izpilda dejas virs uguns.
Lidojums Rabaul – Kavieng.
Kavieng – paradīzes salām bagātās Jaunīrijas (New Ireland) provinces centrs. Izbrauciens ar laivu pa 
tropisko un neskarto Bismarka salu arhipelāgu, kur daudzas salas vēl tikai gaida savus Robinsonus 
Krūzo. Kavieng apkārtnes ciemi un iezemiešu sadzīve.
Neparastās un kolorītās Kavieng masku dejas. Atpūtas diena Bismarka salu arhipelāgā, pasaules otrā 
malā. Iespēja izmēģināt pasaules klases niršanu starp rifi em, krāsainiem zemūdens iemītniekiem, 
nogrimušajiem kuģu vrakiem, tankiem un lidmašīnām.
Lidojums Kavieng – Portmorsbi – Rīga.

26.10.-09.11. ~4650 3★★★

FB
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INTEREŠU CEĻOJUMI // kalnu slēpošana

SLOVĀKIJA AUGSTIE UN ZEMIE TATRI
04.02.-12.02.
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 POPRAD Popradā. 2/3 vietu numuriņi ar dušu/ WC, TV. Viesnīcā darbojas kafejnīca, bārs, 
restorāns, kosmētikas kabinets, trenažieru zāle ar saunu un masāžu. www.hotel-poprad.sk/

AUSTRIJA BAD GASTEIN 5443250 m v.j.l. ; ★★★★★ < ★★★★★

26.12.-02.01.
no Ls 525

17.02.-25.02.
no Ls 330

10.03.-17.03.
no Ls 365

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.

Lidojums Rīga – Minhene – Rīga.
Naktsmītne: 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 kā termālo baseinu komplekss Felsenterme, 
pilsētas centrs un dzelzsceļa stacija atrodas 500–600 m attālumā no viesnīcas.
4 km no Bādgašteinas ir Sportgašteina, kur 2690 m augstumā iespējams slēpot līdz pat aprīļa beigām.

Turp ar autobusu, atpakaļ lidojums Minhene – Rīga.
Naktsmītne: 2 apartamentu māja “Landhause St. Georg”, www.gogastein.com. Apartamenti atrodas 800 m 
attālumā no Felsenterme, pilsētas centra, dzelzsceļa stacijas un Stubnerkogel ski pacēlāja. Mājīgi apartamenti ar balkonu, 
virtuvi, kabeļtelevīziju, atsevišķām guļamistabām, dušu, WC. Pieejams arī bezvada internets.
3*** pansija ar brokastīm un vakariņām ne vairāk kā 1,5 km attālumā no pilsētas centra.

Lidojums Rīga – Minhene – Rīga.
Naktsmītne: 2 apartamentu māja “Landhause St. Georg”, www.gogastein.com. 
Apartamenti atrodas 800 m attālumā no Felsenterme, pilsētas centra, dzelzsceļa stacijas un Stubnerkogel ski pacēlāja. 
Mājīgi apartamenti ar balkonu, virtuvi, kabeļtelevīziju, atsevišķām guļamistabām, dušu, WC. 
Pieejams arī bezvada internets.
3★★★ 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 kā termālo baseinu komplekss Felsenterme, pilsētas centrs un dzelzsceļa stacija 
atrodas 500–600 m attālumā no viesnīcas. 4 km no Bādgašteinas ir Sportgašteina, kur 2690 m augstumā iespējams 
slēpot līdz pat aprīļa beigām.
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ITĀLIJA LIVIGNO 18162798 m v.j.l. ; ★★★★ < ★★★★

03.03.-11.03.
no Ls 340

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.

Turp lidojums Rīga – Milāna, atpakaļ brauciens ar autobusu.
Naktsmītnes: 2 apartamenti 2-7 personām (Studio, Bilo, Trilo) Livinjo, 600-1000 m no pacēlājiem.
Gultasveļa un beigu uzkopšana jau ietilpst cenā.
Apartamentos: duša/WC, TV, telefons, virtuves stūrītis – ledusskapis, plīts. Bezmaksas ski busa satiksme.
www.residencelivigno.it

ITĀLIJA VAL GARDENA 12361563 m v.j.l.
03.02.-12.02.
no Ls 292

VAL GARDENA / Gröden ir viena no Alpu kalnu visgleznainākajām ielejām.
Izveidojusies, apvienojoties blakus esošiem ciematiņiem: Ortisei/St. Ulrich (1236 m), S. Cristina/St. Christina (1428 m) un 
Selva Gardena/Wolkenstein (1563 m), kopā veidojot 175 km slēpošanas trašu un 85 pacēlāju sistēmu.
30% – vieglās trases, 60% – vidējās, 10% – grūtās. 
No Val Gardenas ielejas ir laba pieeja Itālijas Dolomītu slēpošanas karuselim Sella Ronda.
www.sella-ronda.info

Naktmītne: 2 apartamentu rezidence “Boe” www.residencehotel.it
Santa Cristina. 2 – 6 personu apartamenti ar dušu/vannu, WC, Sat TV, pilnībā aprīkotu virtuves stūrīti. 

IGAUNIJA OTEPE
30.12.-01.01.
Ls 95

28.01.-29.01
Ls 63

OTEPE – Igaunijas ziemas sporta veidu galvaspilsēta. Ikviens brauciena dalībnieks var izvēlēties sev tīkamāko atpūtas 
veidu! Mierīgas atpūtas piekritējiem piedāvājam relaksēšanos viesnīcas Wellness-SPA centrā.
Aktīvajiem un sportiskajiem būs iespēja gan slēpot, gan doties pārgājienos ar sniega kurpēm, gan stumjamajām 
ragaviņām un ziemīgās noskaņās piknikot. Bet visaktīvākie noteikti paspēs visu!

Naktmītne: 3★★★ SPA viesnīca “Pühajärve SPA & Holiday Resort”, www.pyhajarve.com.
Divvietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis un vakariņas. Atrodas 2.5 km no Otepes centra, Pühajärv ezera krastā. 
Iespēja apmeklēt baseinu un saunu viesnīcā (07:00-10:00 katru rītu un 16:00-22:00 katru vakaru).

INDIVIDUĀLAJIEM SLĒPOTĀJIEM
Sadarbībā ar IMPRO partneriem piedāvājam rezervēt naktsmītnes slēpošanas kūrortos Slovākijā, Čehijā, Austrija, 
Itālijā, Francijā, Somijā. 
Pieprasījumam atbilstošus piedāvājumus 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).

JAUNUMS!

63

JAUNUMS!

www.impro.lv



maršruta nosaukums lidojums datums dienas jaunums cena Ls lpp.

CEĻOJUMI PĒC IZBRAUKŠANAS DATUMA 2012

JANVĀRIS
OTEPE  28 2 π 63 89
FEBRUĀRIS
KALNU SLĒPOŠANA VAL GARDENA  3 10 π NO 292 89
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI  4 2  41 15
ZIRGI UZ LEDUS UN ALUS ZUPA – SARTAI 2012  4 1  15 17
KALNU SLĒPOŠANA AUGSTIE UN ZEMIE TATRI  4 9  195 88
LIELAIS DIENVIDINDIJAS CEĻOJUMS F 10 15  1295 70
SALAKU FESTIVĀLS PALANGĀ  11 2 π 49 19
ZIEMAS PIEDZĪVOJUMI IGAUNIJĀ  11 1  27 13
MAROKA – ZIEMEĻĀFRIKAS DABAS AKVARELIS F 15 12 π 995 62
KALNU SLĒPOŠANA BADGASTEIN F 17 9  NO 330 88
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI  18 1  12 10
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI  18 2  41 15
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ F 22 15  1250 70
CITRONU FESTIVĀLS MONTONĀ UN KARNEVĀLS NICĀ F 24 6  445 47
JAMBO KENIJĀ F 24 11  1795 66
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI  25 1  12 10
DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ F 27 15  1250 77
MALAIZIJA – PATIESĀ ĀZIJA F 27 12 π 1295 79
VĪNS AR TRIFELĒM PJEMONTĀ, CITRONI MONTONĀ UN KARNEVĀLS NICĀ F 29 7  499 47
MARTS  
KAZIUKO (KAZĪŠA) SVĒTKI VIĻŅĀ  3 2  45 19
KALNU SLĒPOŠANA LIVIGNO F 3 9  NO 340 89
SMAIDU ZEME TAIZEME F 9 15  1045 76
NAŠĶĒŠANĀS SALDUS PUSĒ  10 1  22 12
SĀMSALA  10 2  57 16
KALNU SLĒPOŠANA BADGASTEIN F 10 8  NO 365 88
BRĪVDIENAS PRĀGĀ  12 5  135/110 33
BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE  12 6 π 170/140 34
LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS F 12 15  1425 78
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA F 12 15  1150 80
INDIJAS KONTRASTI F 14 13  1075 70
SENĀS MAIJU ZEMES – GVATEMALA, HONDURASA, BELIZA UN MEKSIKA F 14 18  2150 84
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ F 16 15  1250 70
TARTU SKOLĒNU BRĪVDIENĀS  17 1  17 13
SAULES, JŪRAS UN DŽUNGĻU VILINĀJUMS  F 23 15  1145 77
TALLINA, TARTU  26 2  40 15
UZ MOLĒTU PĒC ZVAIGZNĒM KOPĀ AR IGO MIDRIJĀNI  26 2 π 53 18
ĶĪNAS SIMFONIJA F 28 17  1495 74
APRĪLIS
UZLĒCOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA F 1 13  2195 76
CAUR SINGAPŪRU UZ PASAULES MALU – BORNEO UN BRUNEJA F 1 15 π 1850 80
PRĀGA, DRĒZDENE UN VĀCIJAS ROMANTISKĀS PILSĒTAS  3 7 π 235 43
LIELDIENAS TOSKĀNĀ UN ELBAS SALA F 3 6  540 53
PAVASARIS BENELUX VALSTĪS F 3 7  385 48
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI F 4 8  540 60
ATLANTIJAS OKEĀNS, BORDO VĪNI UN DORDOŅAS IELEJA F 5 5,5 π 550 47
MALJORKAS SALA LIELDIENU BRĪVDIENĀS F 5 4,5 π 475 51
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA F 5 5  485 54
BALTĀ APŪLIJA F 5 5  475 54
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA LIELDIENĀS  6 6  170 34
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS  6 9  280 38
BAVĀRIJA LIELDIENĀS F 6 4  380 42
DIEVA BUČA SICĪLIJA F 6 4  480 54
PIEKTAIS GADALAIKS SOOMA NACIONĀLAJĀ PARKĀ UN LĀČU ZEME – NIGULAS REZERVĀTS  7 1 π 27 13
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI  7 2  43 15
SĀMSALA  7 2  57 16
ĒĒĒĒĒ ĒĒĒĒĒ – ŌŌŌŌŌ SUITU NOVADĀĀĀ  8 1 π 20 12
PAVASARIS BEĻĢIJĀ UN HOLANDĒ F 12 7  540 49
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI  14 2  43 15
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS  14 2  45 18
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ  17 7  295 49
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ F 18 5  515 49
LATVIJAS 20. GADSIMTA KULTŪRVĒSTURES MANTOJUMS RAIŅA UN MEŽA KAPOS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU
  21 1  4 6
RĪGAS ZAĻAIS PAVEDIENS – MĀRUPĪTES IELEJA KOPĀ AR MAGDU RIEKSTIŅU  21 1  5 6
VENTES RAGS, NEMUNAS DELTA UN PAPES DABAS PARKS  21 2  55 17
ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS F 22 9  895 75
PARĪZE UN LUĀRAS IELEJA AR ARNI OZOLU F 24 5  410 45
ĶĪNAS VĒSTURES UN DABAS PASTKARTES AR JANDZI KRUĪZU F 25 15 π 1495 74
RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ
 F 25 13 π 1095 78
KLUSĀ OKEĀNA DĀRGUMU LĀDE – FILIPĪNAS AR PALAWAN SALU F 25 15 π 1995 81
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA F 26 8  730 53
NORVĒĢIJAS SILTIE ZIEMEĻI – LOFOTU UN VESTEROLU SALAS F 27 4 π 440 25
MAIJA BRĪVDIENAS PIE BALATONA EZERA F 27 4 π 295 35
EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS – SLOVĒNIJA F 27 4  370 37
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS  27 9  295 38
STAMBULA, KAPADOĶIJA UN ATPŪTA PIE MARMORA JŪRAS F 27 8 π 650 61
JŪGENDSTILA RĪGA KOPĀ AR ASTRĪDU ROGULI  28 1  4 6



maršruta nosaukums lidojums datums dienas jaunums cena Ls lpp.
DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU (VIKTORU KALNIŅU)  28 1  15/1 7
SĒLIJA UN DVIETES PALIENE. PUTNU SVĒTKI KOPĀ AR ANDRI KLEPERU  28 2 π 49 8
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI  28 2  43 15
ZIEDI, ZIEDI... UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ  28 1  21 17
NO ADRIJAS PĒRLES DUBROVNIKAS LĪDZ TARAS KANJONAM F 28 4  430 38
BERLĪNE, BRĒMENE, HAMBURGA UN LĪBEKA F 28 5 π 250 42
FRANCIJAS RIVJĒRA, NAPOLEONA CEĻŠ UN IFAS SALA F 28 4,5 π 450 47
PARĪZE, AMSTERDAMA, ZIEDI UN BERLĪNE F 28 7 π 385 48
MĪLI MANI, ITĀLIJA! F 29 6 π 490 54
MAIJA BRĪVDIENAS PIE ADRIJAS JŪRAS F 29 6 π 395 55
KRĒTA UN SANTORĪNI F 29 8  540/640 59
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI F 29 8  540 60
APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA F 29 8  795 60
RIETUMUKRAINAS POĻESJE KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI  30 5 π 215 20
BARSELONA UN KATALONIJA F 30 7  525 51
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI UN ISKIJAS SALA F 30 6  530 55
AMERIKAS KRĀSU PALETE (AR JELOUSTONAS NACIONĀLO PARKU) F 30 15  2095 82
MAIJS
NO EGLES DĒLA ČIEKURA LĪDZ KOKA KLUCIM KONSTANTĪNAM  1 1  17 10
VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA  1 5  160 30
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA  1 5  135 31
BALKĀNU TRIJSTŪRIS F 1 7 π 475 38
VĪNE UN DONAVAS LOKS  1 5  175 40
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI F 1 9  455 55
BERLĪNE, DRĒZDENE UN A10 F 2 5 π 225 43
BRĪVDIENAS ISLANDĒ F 3 5  570 27
VIĻŅA  4 1  18 17
NEIEPAZĪTĀ LATGALE KOPĀ AR IGORU MIDRIJĀNI  5 2  47 8
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI  5 2  43 15
PALANGA UN KURŠU KĀPA  5 2  52 19
VIDUSLAIKU RĪGA KOPĀ AR ANDRI GEIDĀNU  6 1  4 6
MUZIKĀLĀ RĪGA KOPĀ AR IEVU EZERIETI  12 1  4 6
AINAVISKAIS MEŽAPARKS KOPĀ AR MAGDU RIEKSTIŅU  12 1 π 11 6
EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU  12 1  5 7
PAVASARA SVĒTKI – ŪSIŅDIENA  12 1 π 18 10
RUMULĒŠANĀS UN EKOSAIMNIECĪBAS VIDZEMĒ  12 1 π 19 10
SĀMSALA  12 2  53 16
KUR MĒNESS AR PLANĒTU ZEMI TIEKAS – ISLANDE F 17 5 π 570 27
GRĪZIŅKALNS KOPĀ AR IEVU EZERIETI  19 1  4 6
JŪRMALAS KŪRORTA LAIKMETI KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU  19 1  10 6
DIENVIDKURZEME KOPĀ AR INGMĀRU LĪDAKU  19 1  20 7
GARDĒŽU TŪRE – ABRENI LŪKOTIES KOPĀ AR IGORU ZIEMELI  19 2  69 8
DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ  19 1  14 11
TALLINA UN APKĀRTNE  19 2  38 14
NEMUNAS IELEJAS PILIS  19 2  46 18
PRĀGA, DRĒZDENE UN VĀCIJAS ROMANTISKĀS PILSĒTAS  20 7 π 245 43
PRĀGA, KARLOVI VARI UN DRĒZDENE  22 6  175 33
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA  23 5  185 29
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA F 24 6  485 57
DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ  26 1  14 11
SĒLIJAS PUSĒ AR ROBERTU ĶIPURU  26 2  50 12
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS  26 2  52 18
NAKSNĪGĀ RĪGA KOPĀ AR ANDRI GEIDĀNU  26 1  4 6
RĪGAS ŪDENSCEĻI KOPĀ AR MĀRTIŅU LĀCI  26 1 π 8 6
FRANCIJAS RIVJĒRA F 29 5  395 46
JŪNIJS
VELODIENAS DAUGAVGRĪVĀ KOPĀ AR GATI KAMPERNOVU  2 1  9 6
LATGALES SAKRĀLAIS MANTOJUMS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU  2 2  49 9
LEĢENDAS ĒRBERĢES PUSĒ  2 1  20 11
SĀMSALA  2 2  53 16
RĪGAS KANĀLI  3 1 π 7 6
ŠVEICES LIELAIS LOKS F 4 8  425 44
IGAUNIJAS SALU TŪRE  8 3  85 16
VIDUSLATVIJAS GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI  9 2  65 7
LATGALES VIETVĀRDI UN KULINĀRIJA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI   9 2 π 66 9
DAUDZKRĀSAINĀ VIDUSIGAUNIJA  9 2  53 16
AUGŠZEME – ABPUS ROBEŽĀM  9 2 π 57 18
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS  9 9  270 38
EIROPAS EZERU SONĀTE F 11 9  395 55
GRAND PARIS KOPĀ AR ARNI OZOLU F 12 7  365 45
PĒTERBURGAS BALTĀS NAKTIS  13 5  175 20
POLIJAS SIRDS – MAZOVIJA  14 4 π 155 28
RĪGAS KANĀLI  16 1 π 7 6
UZ BURTNIEKU EZERU KOPĀ AR ANDRI KLEPERU  16 1  22 8
VENTSPILS LAIKU LOKOS UN PILSĒTAS SVĒTKOS  16 1  16 13
MUNAMEĢIS UN TARTU  16 1  16 13
SKAISTKALNE UN LIETUVAS ALUS GALVASPILSĒTA BIRŽI  16 1  20 17
LIETUVAS GARDĒŽU TŪRE  16 2  78 19
VASARAS SAULGRIEŽU IESKANDINĀŠANA KOPĀ AR ILGU REIZNIECI  17 1  17 7
MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS – MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA F 18 15  1395 71
FJORDU ZEME  20 8  265 25



maršruta nosaukums lidojums datums dienas jaunums cena Ls lpp.
PARĪZE, ŽIVERNĪ UN LUĀRAS IELEJA F 20 6  460 45
JĀŅI OLANDES SALĀ  22 3 π 105 24
AUSTRIJAS KONTRASTI UN LĪGO BADGAŠTEINĀ PIE LATVIEŠIEM F 21 5  385 41
LI-ĪGO PIE ADRIJAS JŪRAS F 22 4 π 385 40
BAVĀRIJA, ŠVARCVALDE, ŠVEICE, LIHTENŠTEINA F 25 7 π 520 42
PARĪZE UN LONDONA F 25 7  545 48
PĒTERBURGAS BALTĀS NAKTIS  27 5  175 20
UGUNS UN LEDUS ZEME ISLANDE F 27 9  1450 27
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ  27 5  153/110 31
MAZAIS TROLLIS I  28 9  295 26
ZIEMEĻIGAUNIJA UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS  29 3  73 16
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA  29 3  95 29
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA, VERONA, VĪNE  29 9,5  330 55
VIDZEMES SAKRĀLAIS MANTOJUMS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU  30 2  48 8
GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVĀM PA DAUGAVU  30 1  23 12
LĪBIEŠU KRASTS – ZAĻŠ, BALTS, ZILS  30 1  19 12
CEĻOJUMS ACĪM UN VĒDERAM – ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA  30 2  63 17
JŪLIJS
AUSTRIJAS ROMANCE ZALCKAMERGŪTA  1 8  295 40
NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ GEIZERIEM – ASV, KANĀDA UN ISLANDE F 1 10  1795 82
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA  2 6  185 35
ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA F 2 11  695 50
KARLSONS UN TROLLĪTIS MUMINS  3 3,5  NO 100 23
NO KRAKOVAS LĪDZ PRĀGAI, NO VISLAS LĪDZ VLTAVAI  3 6  185 33
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA  4 5  185 29
ROMANTISKĀ ŠVEICE F 4 8  635 44
TŪKSTOŠ SALU ZEME – TURKU ARHIPELĀGS  5 3  120/105/95 24
NO NORDKAPA LĪDZ TROĻĻU CEĻAM CAUR LOFOTU SALĀM F 5 11 π 495 25
BAVĀRIJA UN ZALCBURGA F 6 6  310 42
NO AFONA KALNA LĪDZ OLIMPAM F 6 8 π 540 58
DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI  7 2  54 8
UZ VENTIŅIEM PĒC KĀRUMIEM KOPĀ AR INESI ROZI  7 2  61 9
UZ LUBĀNAS PLAŠAJIEM KLĀŅIEM KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI  7 2 π 49 12
VASARAS GALVASPILSĒTA PĒRNAVA  7 1  15 14
SETU ZEME KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU  7 2  64 15
TALLINA UN APKĀRTNE  7 2  43 14
SIERS, VĪNS UN LAUPĪTĀJI  7 2  60 18
VARENĀKIE NORVĒĢIJAS ŪDENSKRITUMI UN FJORDI  7 9  305 25
SLOVĀKIJAS KULTŪRAS UN DABAS VILINĀJUMS  7 6  190 32
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI F 7 9  470 55
NO SĀMU TUNDRAS LĪDZ ZVIEDRIJAS AUGSTAJAM KRASTAM  9 8  270 24
SENĀ KRIEVIJA UN TEIKSMAINĀ KARĒLIJA  11 5 π 250 20
POLIJAS DABAS VALDZINĀJUMS  11 5  160 30
TALLINA, TAMPERE UN SARKANIEMI DELFĪNI  12 3  98/75/55 23
ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA  12 8  240 39
BALKĀNU MOZAĪKA I F 13 11  495 39
AUSTRIJAS SKAISTĀKĀS VIETAS F 13 8  530 41
TIROLES AUGSTIE ALPI – OCTĀLE F 13 9  495 41
SMAIDU ZEME TAIZEME F 13 12  995 76
ČEHIJA KOPĀ AR PĒTERI GAUDIŅU  15 7  220 33
LEJASKURZEMES LABUMI KOPĀ AR INESI ROZI  14 2  64 10
MISTISKĀ ZEMGALE  14 1  18 11
TARTU PILSĒTAS SVĒTKOS  14 1  17 13
MUĻĶU ZEMĒ MULGIMAA  14 1 π 24 14
LOTE, POĶI, EKOŠOKO UN MELLEŅU PĪRĀGS DIENVIDIGAUNIJĀ    14 2 π 60/45 15
PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA  14 2  55 16
PALANGA UN KURŠU KĀPA  14 2  59 19
FJORDU ZEME  14 8  265 25
PROVANSA, DORDOŅAS IELEJA UN COSTA BRAVA PIEKRASTE SPĀNIJĀ F 14 8 π 595 48
VENĒCIJA, DOLOMĪTU ALPI, ZALCBURGA  14 8  260 56
BALTIJAS JŪRAS POLIJAS PIEKRASTE UN RĪGENAS SALA VĀCIJĀ  15 7 π 250 31
ČEHIJA KOPĀ AR PĒTERI GAUDIŅU  15 7  220 33
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS  15 9  295 38
NO ZILĀS DONAVAS LĪDZ FRANKU ŠVEICEI  15 8  320 43
KUR SKOTU BRUNČI BRAŠI VĒJĀ PLAND F 15 6 π 425 50
ATLANTIJAS SĀGA F 16 6  520 26
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS I  17 5  NO 135 23
NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ BALATONA EZERAM F 17 7  485 37
IZKLAIDES PARKI VĀCIJĀ  17 6  240/190/160 43
DZINTARA CEĻŠ KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI  18 5 π 220 28
NO DIMANTIEM LĪDZ LUKAŠENKO DZIMTAJAM CIEMAM  18 5 π 205 21
PORTUGĀLES ZIEMEĻI UN GALĪCIJA F 19 9  725 52
PĒTERBURGA UN PLESKAVA  20 5  197 20
NORVĒĢIJAS KONTRASTI  20 10  335 26
ZEMGALES GARDĒŽU DIENA  21 1  25 12
NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM UŽAVAS ALIŅAM  21 1  20 12
ROZES, VĪNS UN VĪLANDE  21 1  21 14
SĀMSALA  21 2  53 16
MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA AR IEVU ROZENTĀLI  21 2  57 19
NEIEPAZĪTĀ SLOVĀKIJA  21 6  190 32
ZALCBURGAS ZEMES ALPI TUVPLĀNĀ F 21 9 π 495 41
ANDORA, BARSELONA, BASKU ZEME UN PIRENEJU KALNI F 21 8 π 625 51



maršruta nosaukums lidojums datums dienas jaunums cena Ls lpp.
EIROPĀ VECĀKĀ KARAĻVALSTS DĀNIJA  22 7  235 24
DAUDZKRĀSAINĀ DIENVIDPOLIJA  22 6 π 198 31
REINAS UN MOZELES IELEJAS, LUKSEMBURGA UN ZIEMEĻU VENĒCIJA BRIGE F 22 6 π 465 43
SKOTIJAS ZIEMEĻU KALNI UN HEBRIDU SALAS F 22 8 π 680 50
MAZAIS TROLLIS III F 23 6  530 26
CAUR GEIDĀNMUIŽU PIE VIKINGIEM OLANDES SALĀ  23 3 π 110 24
BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE  23 6 π 180/150 34
NO BUDAPEŠTAS LĪDZ RĪGAI F 23 6 π 270 35
BALKĀNU MOZAĪKA I F 23 12  525 39
KOLMĀRDENAS ZOO UN STOKHOLMA  25 3,5  NO 105 22
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA  25 5  150 31
IGAUNIJAS SALU TŪRE  27 3  85 16
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA, VERONA, VĪNE  27 9,5  330 55
LIELĀ ZIEMEĻKURZEMES GARDĒŽU TŪRE KOPĀ AR INESI ROZI  28 2  69 10
SABILES VĪNA SVĒTKI UN CITI LABUMI  28 1  16 12
JŪRKALNES STĀVKRASTS UN SMILŠU PILIS PĀVILOSTĀ  28 1  18 12
PEIPUSS, DĀRZI UN VECTICĪBNIEKU TRADĪCIJAS  28 1 π 21 13
NOSTALĢIJA ROŅU SALĀ F 28 1 π 60 15
NO PUTOJOŠĀ ALUS LĪDZ MEŽONĪGAJIEM RIETUMIEM IGAUNIJAS SIRDĪ  28 2 π 59 16
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS  28 2  52 18
FJORDU ZEME  28 8  265 25
PALANGA UN KURŠU KĀPA  28 2  59 19
NO TATRIEM LĪDZ ADRIJAS JŪRAI  28 8  280 37
ŠVEICE UN LIHTENŠTEINA   28 8  350 44
TRĪS KRĀSU PROVANSA – VĪNA SARKANĀ, JŪRAS TIRKĪZA, LAVANDU VIOLETA F 28 8 π 575 48
BULGĀRIJAS KALNI UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTE F 29 8 π 450 37
BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS  29 8  315 42
PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA  F 29 6  485 46
EIROPAS KULTŪRAS PILSĒTAS (LONDONA, STRATFORDA, BRIGE, ANTVERPENE, BRĒMENE) F 30 8  460 50
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS II  31 3,5  NO 100 23
NORVĒĢIJAS KONTRASTI II F 31 7  595 26
VASARAS BRĪVDIENAS ČEHIJĀ  31 5,5  170/140 33
AUGUSTS
MAZAIS TROLLIS I  1 9  295 26
GDAŅSKA, MALBORKAS PILS – VĀCU ĶEIZARU LEPNUMS  1 5  165 28
VĪNE UN DONAVAS LOKS  1 5  175 40
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS  3 1  33 14
SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI  3 5  188 24
PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS  3 9  325 36
SMARŽU PASAULE UN ZIEDU BURVĪBA TALSU APKĀRTNES DĀRZOS KOPĀ AR INESI ROZI 4 1  22 7
TEIČU TĪREĻA NOSLĒPUMI UN GAIZIŅŠ  4 1 π 19 11
AIZRAUJOŠĀ DIENVIDIGAUNIJA  4 2  54 15
VENTSPILS PILSĒTAS SVĒTKOS  4 1  16 13
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS  4 1  33 14
SĀMSALA  4 2  53 16
GLEZNAINĀ LATGALE UN AUKŠTAITIJA – EZERU ATSPULGOS  4 2 π 54 18
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS  4 6  185/135 32
GRAND PARIS KOPĀ AR ARNI OZOLU F 4 7  365 45
PA NOSLĒPUMAINĀS SISĪ PĒDĀM  5 7  230 34
IZKLAIDES PARKI VĀCIJĀ F 6 5  265/235 43
GARDAS EZERS, VENĒCIJA, ALPU KALNI, ZALCBURGA F 6 7 π 325 56
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS  7 5  NO 135 23
POLIJAS KARPATU AICINĀJUMS  8 5  170 30
KOLORĪTAIS KAŠUBU NOVADS UN GDAŅSKA F 9 4 π 240 29
NO BERGENAS LĪDZ STOKHOLMAI PĀRI PREIKESTŪLENAS KLINTIJ F 9 7,5 π 335 27
KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI F 9 9  395 37
KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA  10 3  90 19
UZ AIZROBEŽU ABRENI LŪKOTIES  10 3  155 20
PA LĪBIEŠU, ZVEJNIEKU UN KĀJGRIEŽU PĒDĀM KOPĀ AR INESI ROZI  11 2 π 55 9
VĒJU PILSĒTA – LIEPĀJA  11 1  16 12
BALTĀS DĀMAS FESTIVĀLS – HĀPSALU  11 1 π 17 14
NO LIELĀ LĪDZ MAZAJAM MUNAMEĢIM  11 2  43 14
ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS UN DZIEDOŠO AKMEŅU IELEJA  11 1  25 17
GOTLANDE  11 6  195 24
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI F 11 9  470 55
SLOVĀKIJAS PARADĪZE  12 7  195 32
AUSTRIJAS KOLORĪTS  F 13 8  440 41
MAZAIS TROLLIS I  14 9  295 26
PRĀGA, KARLOVI VARI UN DRĒZDENE  14 6  190 33
HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI F 14 8  585 38
RIETUMBALTKRIEVIJA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI  15 5 π 210 20
GRIEĶIJA UN ZAĻĀ KORFU SALA F 15 8  655 58
TRĪS ZVIEDRIJAS GALVASPILSĒTAS  16 3,5  NO 110 22
HELSINKI, HANKO UN FISKARS  16 3  90/75/65 24
MAZŪRIJAS EZERU TŪRE  16 4  160 28
ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA  16 8  240 39
IGAUNIJAS SALU TŪRE  17 3  85 16
LATGALES ŠARMS KOPĀ AR ANNU RANCĀNI  18 2 π 51 8
ĒĒĒĒĒ ĒĒĒĒĒ – ŌŌŌŌŌ SUITU NOVADĀĀĀ  18 1 π 20 12
TĀ DIŽOJAS TALSU PUSĒ  18 1  18 12
TALLINA, TARTU  18 2  50 15
PALANGA UN KURŠU KĀPA  18 2  59 19



maršruta nosaukums lidojums datums dienas jaunums cena Ls lpp.
ĻVOVA UN KARPATU KALNI  18 5 π 245 21
ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE  19 7  220 35
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS  19 9  295 38
AUSTRIJAS KONTRASTI  19 8  295 41
EIROPAS ALPU KRUSTPUNKTĀ F 19 9  415 56
KOPENHĀGENA UN SKONE  21 7  198 24
SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS ŠVEICES  21 6 π 195 34
BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS  21 7  280 42
GARDAS EZERS, VENĒCIJA, ALPU KALNI, ZALCBURGA F 21 7 π 325 56
PĒTERBURGA  22 5  160 20
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS II  22 3,5  NO 100 23
DIENVIDPOLIJA – NO PAZEMES LĪDZ VIRSOTNĒM  22 5  155 30
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA  22 5  150 31
ŠVEICE, MONBLĀNS, LIHTENŠTEINA F 22 8  615 44
MELNĀS JŪRAS PIEKRASTE NO DONAVAS DELTAS LĪDZ ZELTA SMILTĪM F 23 8 π 495 35
PORTUGĀLE NO PORTO VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI F 23 9  740 52
ZIEMEĻIGAUNIJA UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS  24 3  73 16
ČURĻOŅA IMPRESIJAS DRUSKININKU APKĀRTNĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI  24 3  85 19
RĪGAS KANĀLI  25 1 π 7 6
LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE  25 2  69 9
PIEMĀRE KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI  25 2 π 64 9
LEĢENDAS ĒRBERĢES PUSĒ  25 1  20 11
PA KULTŪRVĒSTURES TAKĀM VIDZEMĒ  25 2  50 13
KARULAS NACIONĀLAIS PARKS   25 1 π 18 13
NO ITĀLIJAS RIVJĒRAS LĪDZ MONAKO F 30 8 π 425 56
VENĒCIJA, SANMARĪNO, VERONA F 31 6 π 395 57
SEPTEMBRIS
VIDZEMES JŪRMALA UN HADEMESTE  1 1  17 14
PALANGA UN KURŠU KĀPA  1 2  52 19
NO AKMENS MEŽIEM UN PAZEMES CAURUMIEM LĪDZ LOGIEM UZ DEBESĪM UN LIDOJOŠĀM SALĀM MĀKOŅU JŪRĀ
 F 2 20 π 1895 75
AĻASKAS KRUĪZS UN KANĀDA F 4 15 π 2695 83
FRANCIJA NO PALMĀM LĪDZ ALPIEM F 6 6 π 465 46
VELODIENA DOLES SALĀ KOPĀ AR MĀRTIŅU LĀCI  8 1 π 5 7
NAPOLEONA PĒDAS RĪGĀ 1812.–2012. KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU  8 1 π 4 7
GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS  8 1  19 10
SAULES PILSĒTA ŠAUĻI  8 1  19 17
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS  8 9  270 38
FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA F 8 8  575 46
ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS  8 9  280 56
NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI F 10 10  495 35
PĀRSTEIDZOŠĀ ĶĪNA F 12 12  1195 74
KRIMAS DABAS VILINĀJUMS F 13 8  415 21
NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ DINĀRU KALNIEM  14 10  335 39
ĀGENSKALNS KOPĀ AR GUNTI BERKLAVU  15 1  4 7
TALLINA UN APKĀRTNE  15 2  43 14
TIROLES UN BAVĀRIJAS ALPI  15 8  295 41
PORTUGĀLE CAURI GADSIMTIEM F 16 11  795 53
SAULES ZELTĪTĀ SPĀNIJA F 17 12  795 51
KLASISKĀ ITĀLIJA  17 13  450 56
PIEDZĪVOJUMI SILĒZIJĀ RUDENS NOSKAŅĀS  18 6  195 30
PRĀGA UN KARLOVI VARI  18 6  180/150 33
KAUKĀZA SKAISTUMA GŪSTĀ – GRUZIJA F 18 7  655 61
MADAGASKARA F 18 14  1995 67
TOSKĀNA UN ELBAS SALA F 20 6  535 57
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS  22 9  295 38
AUSTRIJAS KONTRASTI  23 8  295 41
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA  24 6  185 35
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI F 24 8  540 60
BOTSVĀNA, DIENVIDĀFRIKA, ZIMBABVE UN ZAMBIJA F 26 13 π 2650 64
MEŽONĪGIE RIETUMI F 27 14  1750 82
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA  28 3  95 29
DALMĀCIJAS KRASTS UN ISTRAS PUSSALA F 28 8  498 38
BRIEŽU IZRĀDE, VIENKOČI UN VIDUSLAIKI GEIDĀNMUIŽĀ  29 1  18 11
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI  29 2  43 15
KAUŅA  29 1  15 17
ALGARVE – PORTUGĀLES DIENVIDU PIEKRASTE UN KALNI F 29 9  725 52
CAUR BALKĀNIEM UZ ATĒNĀM  29 14  450 59
PRĀGA, DRĒZDENE UN VĀCIJAS ROMANTISKĀS PILSĒTAS  30 7 π 245 43
BARSELONA UN KATALONIJA F 30 7  525 51
PA SULTĀNA PĒDĀM F 30 9  695 61
OKTOBRIS
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA  3 5  135 31
ĀZIJAS VARENĀKO KALNU UN KULTŪRU KRUSTCELĒS – PAKISTĀNA F 3 15 π 1295 73
KOREJA – JAPĀNAS MAZĀKĀ MĀSA UN ČEDŽU SALA F 3 10  1370 76
RUDENS BRĪVDIENAS BARSELONĀ UN APKĀRTNĒ F 4 5  515 53
ZELTA RUDENS RĪGAS PARKOS UN DĀRZOS KOPĀ AR MAGDU RIEKSTIŅU  6 1 π 4 7
PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ  6 1  18 11
SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ  6 1  18/1 7
TALLINA UN APKĀRTNE  6 2  38 14
FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA F 6 8  575 46
NO ODISEJA PIEKRASTES LĪDZ KAPRI SALAI F 6 7  550 57



maršruta nosaukums lidojums datums dienas jaunums cena Ls lpp.
MALTA UN GOCO SALAS F 6 8  665 58
KRĒTA UN SANTORĪNI F 7 8  540/640 59
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI F 8 8  540 60
CIVILIZĀCIJU KRUSTCELES – LIBĀNA F 8 8  650 60
RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ
 F 10 13 π 1095 78
ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS F 11 4  465 51
RUDENS BRĪVDIENAS ALGARVĒ F 11 4 π 460 52
PASAULES JUMTS – TIBETA, SIČUAŅA UN NEPĀLA F 12 18  2195 72
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI  13 2  43 15
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS  13 2  45 18
BRAZĪLIJA AR GLEZNAINO CHAPADA DIAMANTINA NACIONĀLO PARKU F 13 15  2695 86
ITĀLIJAS PĒRLES F 13 8  625 57
LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS F 13 17  1495 78
ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS F 14 9  895 75
NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM F 16 8  365 40
KASTAŅU FESTIVĀLS ISTRAS PUSSALĀ F 19 5 π 398 40
DIEVA BUČA SICĪLIJA F 19 8  670 54
PERU, EKVADORA, BOLĪVIJA F 19 18  2995 85
TALLINA, TARTU  20 2  40 15
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA F 20 8  730 53
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI F 21 8  540 60
VULKĀNU ZEME – INDONĒZIJA F 21 15  1225 80
BRĪVDIENAS PRĀGĀ  22 5  135/110 33
BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE  22 6 π 160/130 34
PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLĒNU BRĪVDIENĀS F 22 6  335/260 45
NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM F 23 8  365 40
VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA  24 5  160 30
DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA F 24 13  1995 64
BRĪVDIENAS ISLANDĒ F 25 5  570 27
VĪNE UN DONAVAS LOKS F 25 4  315 40
SMAIDU ZEME TAIZEME F 25 15  1045 76
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME F 26 11  895 62
PAPUA-JAUNGVINEJA F 26 15 π 4650 87
NAŠĶĒŠANĀS SALDUS PUSĒ  27 1  22 12
VENTSPILS LAIKU LOKOS UN PILSĒTAS SVĒTKOS  27 1  16 13
TARTU SKOLĒNU BRĪVDIENĀS  27 1  17 13
UZ MOLĒTU PĒC ZVAIGZNĒM KOPĀ AR IGO MIDRIJĀNI  27 2 π 53 18
HOLANDE UN BEĻĢIJA – ROMANTISKĀS ZIEMEĻJŪRAS MĀSAS F 29 7 π 325 49
APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA F 30 8  795 60
NEPĀLA – NO DŽUNGĻIEM LĪDZ HIMALAJIEM F 31 12  1195 72
NOVEMBRIS
VIĻŅA  3 1  18 17
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE F 3 8  775 62
ZUDUŠĀS DŽUNGĻU PILSĒTAS, GLEZNAINĀS AINAVAS UN ZELTA TEMPĻI (KAMBODŽA, VJETNAMA, LAOSA)
 F 3 17  1875 79
ETIOPIJAS DIENVIDI – OMO IELEJAS KOLORĪTS F 4 11  1350 66
PRĀGA, KARLOVI VARI UN DRĒZDENE  6 6  160 33
OMĀNA, ARĀBU EMIRĀTI, DUBAIJA UN MUSANDAMAS PUSSALA F 7 12  1695 63
INDIJAS KONTRASTI F 7 13  1075 70
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ F 7 15  1330 70
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES F 8 15 π 1145 77
GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS  10 1  17 10
NAMĪBIJA F 11 15  2550 65
SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA F 11 15  1695 81
KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA F 16 15  1165 76
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA  16 6  160 35
KUBA SALSAS RITMOS F 16 13  1625 84
MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS F 16 16  1795 84
SĀMSALA  17 2  53 16
ŠRILANKA UN PARADĪZES SALAS – MALDIVAS F 21 15 π 1795 71
LIELAIS DIENVIDAMERIKAS CEĻOJUMS – ARGENTĪNA, ČĪLE, BOLĪVIJAS DIENVIDI UN BRAZĪLIJA
 F 22 19 π 3995 86
LIELAIS DIENVIDINDIJAS CEĻOJUMS F 30 15  1295 70
DECEMBRIS
SMAIDU ZEME TAIZEME F 7 15  1045 76
PIPARKŪKAS, KONČAS, SUŅU PAJŪGI UN GATAVS KINO  8 1 π 14 11
ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN ZALCBURGĀ  9 7  230 44
ZIEMAS PIEDZĪVOJUMI IGAUNIJĀ  11 1  27 13
AR PIKU PIE VIKA  15 1 π 18 11
ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ – MONISTĒ  15 1  19 13
ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS A10  15 6  190 43
ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ – MONISTĒ  16 1  19 13
JAUNAIS GADS TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ  21 15  1325 77
TALLINA UN APKĀRTNE  22 2  38 14
JAUNAIS GADS TAIZEMĒ  26 12  1250 77
RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ
 F 26 13 π 1195 78
JAUNAIS GADS PRĀGĀ  29 5  145 33
JAUNAIS GADS BERLĪNĒ  29 5  180 44
JAUNAIS GADS ĒĢIPTĒ  29 8  875 62



Pasākuma norises vieta un laiks: Rīgas Latviešu biedrības nams, 124. telpa, plkst. 11.00-14.00.
KLUBIŅA pasākumu apmeklēšana tikai pēc iepriekšējas pieteikšanās (tālr. 67221312).
Ieejas karte uz vienu pasākumu – Ls 4. Abonements uz 5 pasākumiem (norādot konkrētos datumus) Ls 17.
Programmā iespējamas izmaiņas – sekojiet informācijai www.impro.lv. UZMANĪBU! Vietu skaits ir ierobežots!
Uz tikšanos ceļotāju klubiņā 2012. gada oktobrī!

IMPRO ceļotāju klubiņa programma Lai iemīlētu, jāiepazīst!
JANVĀRIS
07.01. DIENVIDINDIJA Krāšņi, bagātīgi un plaši! Citas valodas un citi tērpi, citāds acu skatiens un sejas krāsa, nepierasta tīrība un

arhitektūras brīnumi. Čenaja – “vārti” uz Dienvidindiju, par Austrumu Atēnām dēvētā Maduraja un triju dinastiju
galvaspilsēta Tandžore. Šivas kosmiskās dejas vieta Čidambarama, reliģiskā ceremonija Aarti vakara mijkrēslī,
kalaripajatu cīņas māksla un Kathakali dejas. Nesen atrastās milzu bagātības Padmanabhaswamy templī 
Trivandrumā, Keralas kanāli – unikāla saldūdens un sālsūdens ceļu sistēma. Krāsaini stāsti par garšvielām, tējas 
plantācijām un indiešu nenogurdināmo darbīgumu... Stāstniece: INGUNA DUKURE

14.01. PAKISTĀNA –
MISTISKĀS 
ŠANGRILAS 
MEKLĒJUMOS II

Kalni ir Pakistānas lielākais magnēts un noslēpums. Vienīgā valsts pasaulē ar trim augstākajām kalnu grēdām:
Himalaji, Karakoruma un Hindukuša kalniem, arī Pamira kalni piekļaujas Pakistānas teritorijai. No 110 planētas
augstākajām virsotnēm vairāk nekā puse (!) atrodas šajā mediju ķengātajā, bet ceļotājiem ļoti draudzīgā zemē.
Lielākais ledāju tīkls ārpus poliem un planētas skaistākais ceļš Karakoram Highway, kas vijas pa seno Zīda ceļu
starp 7000 m un pat 8000 m augstām virsotnēm, ir tikai daļa no iespaidiem... Stāstnieks: JĀNIS KREICBERGS

21.01. NAMĪBIJA,
ZIMBABVE,
ZAMBIJA
un
VIKTORIJAS
ŪDENSKRITUMS

Ziloņi, lauvas, Āfrikas dzelteno un sarkano saulrietu izgaismotie žirafu silueti. Tā ir Āfrika, kas dzīvo arī
 mūsu priekšstatos – mežonīga, skarba, bet tomēr tik ļoti valdzinoša. Elpu aizraujošais Āfrikas skats
un Viktorijas ūdenskrituma dārdi. Namībija ir viens no Āfrikas dārgakmeņiem: pasaulē otrs lielākais
 kanjons, viens no labākajiem dzīvnieku rezervātiem, sirreālas tuksneša ainavas.
Planētas mežonīgākais raftings, iespēja pieskarties lauvai savvaļā, saņemt spēcīgu dušu
pavisam saulainā dienā... Stāstnieki: JANA IESALNIECE, ANDRIS KRŪMIŅŠ

28.01. PERU,
EKVADORA

Kur vēl citur plašajā pasaulē var satikt īstu inku pēcteci, kas ar patiesu lepnumu jūs uzrunā kečua valodā?
Kur citur var redzēt Maču Pikču – neizprasto, skaisto citadeli kalnos? Kur vēl tik harmonisku krāsās un sajūtās 
var ieraudzīt cilvēku, ja ne Titikakas ezera ūdeņos uz mākslīgajām niedru salām, tuksnesī un džungļos?
Pasakaini gardi vietējie mielasti, aizraujoši dabas skati, kāpšana kalnos, ložņāšana džungļos, piranju lomi un 
Amazones rozā delfīni... Stāstnieki: JANA IESALNIECE, GUNTIS BERKLAVS

FEBRUĀRIS
04.02. PASAULES

JUMTS –
SIČUAŅA,
TIBETA,
NEPĀLA

Skarbajā vējā aprauti vaigi, aiz kuriem mirdz naivas, bet dzīvesgudras acis... Tibeta ir gluži kā tās pamatiedzīvotāju 
sejas vaibsti. Pietiek ar septiņām dienām Tibetā, lai jūs uz dzīvi paskatītos no cita skatpunkta. Var iet vēl tālāk 
un pa ceļam apskatīt lielo pandu un pasaulē lielākās sēdošās Budas apdzīvoto Šičuaņas provinci Ķīnas vidienē,  
var nogaršot pasaules asāko virtuvi un iepazīt vēl neredzētas rudens krāsas Jiuzhaigou ielejā.
Pa trešo bīstamāko un vienlaikus skaistāko pasaules lielceļu nokļūt nepieradinātajā un krāsainajā Nepālā –
pāri visai Āzijai, iepazīstot Himalajus ar sirdi. Patiess ceļojums. Stāstnieks: EDGARS KUZMANS

11.02. ĶĪNAS DIENVIDI –
CEĻOJUMS UZ
NOSLĒPUMAINO
PANDORAS
PLANĒTU

Ceļojums pa vienu no noslēpumainākajiem un skaistākajiem planētas nostūriem, kas, gadu tūkstošiem 
slēpies zem putekļu kārtas, nu gaida savu zvaigžņu stundu. Krāsainā Yunnan province, apbrīnojamais 
Zhangjiajie novads un elpu aizraujošā Pasaules mala – Guangxi province. Akmens mežs, pazemes caurumi, 
lidojošas salas mākoņu jūrā, logi uz debesīm, pazemes lotosu dīķi, Ķīnas Grand Canyon.

Stāstnieks: JĀNIS KREICBERGS
18.02. ISLANDE Vietā, kur okeāna plašumos nesamierināmi rosās dabas dzīļu pretstati – ledāji un vulkāni, cietas akmens klintis un 

ugunīga lava –, mitinās viena no stiprākajām pasaules tautām – islandieši. Kā daba savijusies ar islandiešu ikdienas 
ritmu? Kur meklējams ziemeļnieciskās tautas ilgdzīvošanas noslēpums? Stāstnieks: ANDRIS KLEPERS

25.02. BRAZĪLIJA Sarkanā zeme – Brazīlija. Neaprakstāmi krāšņa daba, modernisms pilsētvidē un minimālisms ārpus tās.
Riodežaneiro ir pilsēta ar īpašu šarmu. Brazīlieši krāsās un ritmos – karnevāli, sambas skolas, bundzinieku 
batereas, melnā kandoble. Portugāļu koloniālā galvaspilsēta Salvadora, cukurniedres, kafi ja, dimanti un
miljoniem vergu. Čapada Diamantina – plakankalne ar ainavām no “Marakota bezdibeņa”:
kanjoni, ūdenskritumi, džungļi un aizraujoši saulrieti. Stāstnieks: ANDRIS GEIDĀNS

MARTS
03.03. ČĪLE,

ARGENTĪNA,
BOLĪVIJA

Eiropas gabaliņš Latīņamerikā. Buenosairesa – tango, futbola un steiku galvaspilsēta. Patagonijas sirds 
Kalafate – vārti uz ledāju neticamo zilumu un majestātiskajām Andu kalnu nogāzēm Čīlē. Valdesa pussalas 
īstenie saimnieki – jūras lauvas un ziloņi, orkas un Magelāna pingvīni. Kas īsti ir pampas, un kā jādzer mate tēja? 
Vikuņas un guanako, lamas un alpakas. Potosi sudrabs – Spānijas bagātību avots. Indiāņu sievietes ar kuplajiem 
svārkiem, melnajām platmalēm un bērnu uz muguras.  Stāstnieki: RAITIS STRAUTIŅŠ, ANDRIS KRŪMIŅŠ

10.03. NORVĒĢIJA Ceļš uz ziemeļiem (North way) ved gar klinšainajām fj ordu piekrastēm, kuru dziļie ūdeņi apslēpj lašu un 
mencu klīstošos barus, pāri mūžīgiem ledāju līdzenumiem, kur zem saules stariem troļļi rūpīgi paslēpuši 
savus mājokļus, kā arī ap šķietami neieņemamām fj ellu virsotnēm, kuru dīvainās formas raisa visdažādākās 
asociācijas. Mūsdienu civilizācijas neskartās ainavas, Solveigas dziesma un Pēra Ginta meli, saule pusnaktī, 
ilgas, sapņi un vikingu skarbums. Stāstniece: ILZE NEIKENA

17.03. MAĶEDONIJA,
ALBĀNIJA,
BOSNIJA

Atzīsim godīgi – vēl joprojām lielākajai daļai Latvijas tūristu tas ir baltais plankums Eiropas kartē!
Austrumu kolorīta te ir pārpārēm. Bosnija un Hercegovina ar savu unikālo triju kopienu kultūru, Maķedonija 
ar lielisko Ohridas ezeru un dīvaino cīņu par savu nosaukumu, Albānija – viseksotiskākā Eiropas valsts. 
Sarežģīta mūsdienu vēsture un cilvēku vēlme dzīvot mierā un saticībā. Stāstnieks: JURIS LEVICS

24.03. FRANCIJA Francijā nomierina un iešūpo Atlantijas okeāna pērle Larošela, priecē Normandijas gastronomiskie svētki 
ar kalvadosu un jūras veltēm, stiprina Bretaņas granīta stāsti, iedvesmo Luāras jeb “valdnieku ielejas” vīns, 
troglodītu mītnes un greznās pilis, sasilda un dziedina Provansas pelēkās, saulē sakarsētās Alpu kalnu klintis, 
plašie olīvdārzi, spalgo cikāžu dziedāšana un lavandu smarža. Stāstnieks: ARNIS OZOLS

31.03. POLIJA Klubiņa 16. sezonas noslēguma pasākums!
Dejosim krakovjaku un mazurku, ēdīsim žureku un degustēsim zubrovku…
Gatis kā liels šīs valsts pazinējs un fans mūs aizvedīs virtuālā ceļojumā uz Sudetu klintīm un Tatru virsotnēm, 
tuksnešainajām Baltijas jūras pludmalēm, lielpilsētām ar vēsturi un romantiskiem zvejnieku ciemiem. Un izrādīsies,
ka Polija ir tik plaša, līdz šim neatklāta un pārsteigumiem bagāta... Stāstnieks: GATIS KAMPERNOVS






