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GLEZNAINĀS NORVĒĢIJAS ZIEMEĻU SALAS
7. lpp.

NO JELOUSTONAS UN UGUNS IELEJAS LĪDZ ZOSUKALNA
KANJONAM  APBRĪNOJAMĀ AMERIKA
37. lpp.

Nepalaid garām!

SAULAINĀS UN LEĢENDĀM APVĪTĀS JONIJAS SALAS
GRIEĶIJA
13. lpp.

PA NEIEMĪTĀM TAKĀM INDONĒZIJAS DŽUNGĻOS UN
VULKĀNOS  SUMATRAS SALA
13. lpp.

Posies ceļam un atvelc elpu!

BALKĀNU KALEIDOSKOPS 
MAĶEDONIJA, KOSOVA, ALBĀNIJA
74. lpp.

NO PARNASA LĪDZ OLIMPAM. GRIEĶIJAS KALNI
18. lpp.

Ikkatra
cilvēka dzīve
ir ceļojums
Tā ir virzīšanās cauri laikam, notikumiem, savu cerību,
priekšstatu un plānu labirintam. Dzīve pati liek doties
ceļojumos, kas nāk kā ārējo apstākļu diktēts pienākums,
taču tam blakus vienmēr dzīvo arī cilvēku neremdināmā
iekšējā tieksme uzzināt, kas ir aiz meža, aiz jūras, kas slēpjas
aiz kalniem. Visa mūža garumā nezūd vēlme izzināt pasauli,
ieraudzīt neredzēto, atklāt noslēpumu un arī – pārbaudīt sevi.
Ceļojums ir kā cilvēka dzīves rezerve, tas saistās ar apziņu,
ka kaut kur pastāv valdzinoša, dziedinoša vieta, uz kuru
var doties gan tad, kad gribas vienkārši papriecāties un
izklaidēties, gan tad, ja ir pavisam slikti, ja vajā splīns, slimība
vai nepieciešamība aizmirsties, vajadzība pēc uzlādēšanās un
pārlādēšanās. Turklāt vienalga, vai šīs brīnumzonas meklējumi
vedīs uz Preiļiem vai Florenci. Ceļojumu rada nemiers,
brīžiem gluži mokoša vēlēšanās ieraudzīt, kā saule noriet jūrā
pie Liepājas vai vērties rīta saules apmirdzētās Alpu kalnu
virsotnēs.
Un šodien tik viegli to izdarīt. Padomju laikā pat brauciens
uz Daugavpili lika pārdomāt, vai pastāv cerība tur dabūt
viesnīcu un daudzmaz ciešami paēst, bet šodien jebkuru ieceri
var piepildīt ērti un omulīgi. Nemaz nerunājot par ārzemju
braucieniem, kas padomju laikā bija tapuši par “izlaušanās
sportu” – un bija iegūstami tikai paretam. Tagad joprojām īsta
bauda ir apzināties, ka kaut vai šovakar var doties uz lidostu,
un brīnums notiks – jau pēc pāris stundām iespējams atrasties
savā sapņu pilsētā vai – gluži pretēji – sniegotā klajumā,
kur dzīve rit pēc atšķirīgiem likumiem, citā, nomierinošā,
dziedinošā ritmā.
Rakstnieks Ksavjē de Mestrs savā 1794. gadā tapušajā stāstā
Voyage autour de ma chambre (Ceļojums apkārt manai istabai)
spoži parādījis, cik galēji var sašaurināt ceļojuma jēdzienu. Viss,
kas atrodas istabā, jebkurš priekšmets var kalpot kā spilgtu
uzplaiksnījumu virkne, jo lietām piemīt spēja izsaukt bijušos
notikumus, atdzīvināt pagājību. Taču tas iespējams vienīgi
gadījumā, ja atmiņa saglabājusi spilgtus iespaidus no īstiem

ceļojumiem, jo vairāk, ja iztēlei nāk talkā neiespējamība šo
istabu pamest: autors savu darbu sacerēja 42 dienu ilga aresta
laikā Turīnas cietoksnī.
Līdzīgā veidā var sēdēt pie televizora un vienā laidā
skatīties National Geographic raidījumus, taču simt virtuāli
pārdzīvotu eksotisku ceļojumu nespēs dot pat mazu daļu no
tā saviļņojuma, ko raisa baraviku lasīšana rasainā mežā pie
Kuldīgas vai pieskaršanās Amjēnas katedrāles portālam – šo
vareno un reizē tik ažūro celtnes masu ieraugot, paceļamies
pret debesīm.
Tikai izkāpjot no saviem paradumiem, no ērtās un sakārtotās
ikdienas, paklausot šai atavistiskajai – jeb varbūt ļoti
racionālajai dziņai – doties ceļojumā un līdz ar to mesties kādā
piedzīvojumā, var dzīvei dot vajadzīgo ritma maiņu, veikt
lielāku vai mazāku atjaunošanās kūri.
It bieži, uzsākot ceļojumu, gribas teikt: kāpēc es to uzņēmos,
kam vajadzīgi brauciena uztraukumi un riski!? Cik jauki un
omulīgi būtu bijis palikt mājās, kur apkārt ir ierastās lietas un
gaida nomierinoši vakara rituāli. Vai taisnība nav de Mestram?!
Un katru reizi, no jebkura ceļojuma atgriežoties, ir jāsaka:
cik briesmīgi, ja es nebūtu to visu redzējis, uzzinājis, izjutis,
pārdzīvojis! Kāds zaudējums, kāds neaizpildāms tukšums būtu
palicis manā atziņu un sajūtu tilpnē!
Un kur nu vēl brīnišķā iespēja mainīt gadalaikus! It īpaši
saltajā ziemā, kad ne vien gribas teikt kopā ar Veidenbaumu:
”Tur tālumā, kur ziemas nepazīst, kur rozes mūžam zied un
nenovīst”, bet arī doties šādas brīnišķīgas vietas meklējumos.

2

www.impro.lv

3

SEZONAS JAUNUMI // BALTIJĀ / EIROPĀ / EKSOTISKAJĀS ZEMĒS

LIELAIS ANTARKTĪDAS UN DIENVIDAMERIKAS KRUĪZS
38. lpp.

NO SENĀS PERSIJAS LĪDZ TUVO AUSTRUMU DABAS
DĀRGUMIEM – APBRĪNOJAMĀ IRĀNA
33. lpp.

Nepalaid garām!

TIEŠIE LIDOJUMI UZ ATLANTIJAS OKEĀNA PĒRLI MADEIRAS
SALU
24.–27. lpp.

PĀRSTEIDZOŠĀ RUMĀNIJA
70. lpp.

Posies ceļam un atvelc elpu!

KUR DRAKONI STAIGĀ PA ZEMI UN VULKĀNU EZERI
MAINA KRĀSAS – NOSLĒPUMAINĀS ZUNDA SALAS
(INDONĒZIJA)
15. lpp.

4

LEĢENDĀM APVĪTAIS UN DABAS ŠEDEVRIEM ROTĀTAIS
SENAIS ZĪDA CEĻŠ – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 4
35. lpp.
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Pasaulē salu ir daudz – tuvas un tālas, lielākas un mazākas.
Latvietim – viensētniekam jau gēnos ielikts no visiem norobežoties.
Vai nebūtu ideāli dzīvot uz salas, kur neviens nesaukts un nemanīts
netiek klāt? Tāpēc baltā skaudība velk vismaz apciemot saliniekus,
kam paveicies, ka Dievs pusi darba jau izdarījis.
ceļojuma apraksts

laiks

SĀMSALA

2 dienas
11.07.-12.07.
01.08.-02.08.

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.

04.04.-05.04.
14.11.-15.11.

cena naktsmītnes

75

6

90

3★★★

ø
ø

PĒRNAVA UN KIHNU SALĀ

2 dienas
Kihnu – jauki mājīga un tajā pašā laikā eksotiska sala, te tautastērpus valkā katru dienu un savu goda 13.06.-14.06. 105 3★★★
ø
vietu ir saglabājuši vecmāmiņu unikālie rokdarbi. Iespēja ieskatīties igauņu dzīvesstilā un paražās,
sastapt kolorītos motociklistus, kas jau kļuvuši par neoﬁciālo salas simbolu. Tuvi tālā Kihnu salā,
kuras tradīcijas ir ierakstītas pat UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Tikšanās ar folkloras kopu, priekšstati par vietējām tradīcijām un
rokdarbiem, dziedājumi un rotaļas. Saliņas apskate braucienā ar kravas automašīnu, klausoties vietējā gida stāstījumu latviešu valodā.
Kihnu baznīca, muzejs, kurā var gūt ieskatu unikālajās kāzu tradīcijās. Piknikā – kūpinātas zivis. Igaunijas vasaras galvaspilsēta Pērnava.
Pastaiga pa vecpilsētu, parkiem kūrmāju prospektiem, veco molu, lai tuvumā redzētu, kā upe kļūst par jūru. Rannametsas dabas taka, kur
no skatu torņa paveras lielisks skats uz Pērnavas līci.

RIETUMIGAUNIJAS ZVIEDRU GALS UN VORMSI SALA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
2 dienas
Dosimies ekspedīcijā uz Igaunijas rietumu daļu un Vormsi saliņu, kur joprojām sastopami bilingvālie 27.06.-28.06. 118 3★★★
vietu nosaukumi un kam ir raiba vēsture ar zviedru un krievu ietekmi
! ø
JAUNUMS
Ridalas baznīca – viena no vērtīgākām baznīcām Lēnemā no mākslinieciskā viedokļa. Noarotsi
(Nuckö) – piekrastes zviedru mājvietu Igaunijā, kas vērtīga tās kultūras, vēstures un neticamo skatu dēļ ar miljoniem migrējošu putnu.
Noarotsi, Lēnes apriņķa skaistajai piekrastes zonai, ir zviedru un padomju vēsture. Noarotsi ir Igaunijas zviedru apmešanās vieta, kuri
Igaunijas piekrastes zonā un salās ieradās 13. gs. Apskatīsim zviedru Miķeļa baznīcu, Piekrastes zviedru muzeju. Roslepas kapelu un
tiksimies ar vietējiem. Hāpsalu ainaviskās vecpilsētas apskate, kuru var iedalīt viduslaiku un 20. gs. sākuma kūrorta zonās. Viduslaiku
daļa ir bīskapa pils teritorija ar šim laikmetam raksturīgo ielu tīklu un būvēm. To ietver koka mežģīnēm rotātu kūrorta ziedu laikos celtu
ēku josla ar promenādi, Āfrikas pludmali un parkiem. Vormsi sala, ir ne tikai nozīmīga putnu migrācijas vieta un izceļas ar unikālu augu
valsti, arī vēl šodien te jūtama 8 gadsimtus senā zviedru ietekme. Salas arhitektūrai raksturīgās sarkanas koka mājas. Sv. Olafa baznīca un
kapsēta ar senajiem apļa krustiem, kas tiek uzskatīta par pasaules lielāko kolekciju uz salas.
IGAUNIJAS SALU TŪRE Muhu, Sāremā, Hījumā
3 dienas
Muhu sala – trešā lielākā Igaunijas sala. Ēmu dzirnavas. Pārbrauciens pa dambi uz Sāmsalu. Valjalas 19.06.-21.06. 130 3★★★
ø
baznīca un pilskalns. Iespaidīgais Kāli meteorīta krāteris. Meteorīta nokrišana jau apdzīvotajā Sāremā 21.08.-23.08
izraisīja lielus postījumus, kas tiek salīdzināti ar mazas atombumbas sprādzienu. 14. gs. Kuresāres 24.07.-26.07. 145
bīskapa pils – labākais konventa tipa pils paraugs Baltijā ar gotisku interjeru, muzejs. 20 m augstās
Pangas klintis jūras krastā. Atkarībā no laika apstākļiem iespējams neliels, nedaudz ekstrēms pārgājiens gar klints pakāji. 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.
TŪKSTOŠ SALU VIRKNE BALTIJAS JŪRĀ – TURKU ARHIPELĀGS UN ĀLANDU SALAS
4 dienas
18.07.-21.07. 260 3★★★
Bjušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate.
9
Pārcelšanās ar maziem prāmīšiem no salas uz salu Turku arhipelāgā – Houskāres, Korpo, Nagu,
Lillandet salu ainavas. Kokar sala – jau Ālandu ūdeņos. Izbraukums ar motorlaivu uz teiksmaino
p
Kallskar salu, kur ledu un jūras drupināti granīta gabali pieņēmuši pārsteidzošas formas. Un šīs dabas
varenības vidū – cilvēka radīts Ēdenes dārzs ar bronzas Merkura statuju jūras krastā. Bomarsundas cietokšņa drupas. Kastelhomas
pils. Ālandu salu galvaspilsēta Mariehamna. Ainavas ar neskaitāmajiem līčiem un sarkanīga granīta šērām. Četrmastu muzejburinieks
Pommern, kas būvēts 1903. gadā. Ālandu jūrniecības muzejs.

6

3★★★, 3★★
9

5★★★★

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– četrvietīgas kajītes ar dušu un WC
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
– kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā var būt divstāvu gultas, bez gultasveļas.

ceļojuma apraksts

laiks

GOTLANDE AR JANĪNU KURSĪTI

6 dienas
12.06.-17.06.

cena naktsmītnes

295 5★★★★
Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar mūriem un viduslaiku ieliņām. Fornsal muzejs, kur
9
redzamas vikingu laiku pārticības liecības un kuršu pēdas salā. Baltiešu bēgļu laiva Slites ostā.
Brīvdabas muzejs Bungē. Faras sala – vieta, kur apstājies laiks: dīvainu klinšu veidojumu – raukaru –
p
lauki salas piekrastē, ložņājošu kadiķu džungļi. 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.

GOTLANDE

6 dienas
Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar mūriem un viduslaiku ieliņām. Brīvdabas muzejs Bungē. 13.08.-18.08.
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.

295

5★★★★
9

p

NO ĀLANDIEM LĪDZ ĒLANDEI

6 dienas
09.08.-14.08. 295 3★★★
Tallinas apskate. Bomarsundas cietokšņa drupas. Kastelhomas pils. Ālandu salu galvaspilsēta
Mariehamna. Ainavas ar neskaitāmajiem līčiem un sarkanīga granīta šērām. Četrmastu muzejburinieks
! 9
JAUNUMS
Pommern, kas būvēts 1903. gadā. Ālandu jūrniecības muzejs. Norčēpinga – Rīgas sadraudzības
pilsēta. Brauciens pa gigantisku tiltu pāri Kalmarsunda šaurumam. Īpatnējās Ēlandes salas ainavas,
līdzīgas stepei, tradicionālās vējdzirnavas, dīvainu klinšu veidojumi – raukari, ložņājošu kadiķu džungļi un majestātiskās Borgholmas
pilsdrupas. Varenā Kalmāras pils jūras krastā.

GLEZNAINĀS NORVĒĢIJAS ZIEMEĻU SALAS naktsmītnes viesnīcās, maršruts aktīvās atpūtas cienītājiem

11 dienas
30.07.-09.08. 895 3★★★
Pastaiga uz Torghattenas cauro kalnu, kuram tiešām var iziet cauri. Kāpiens 737 m augstajā
Rosstinden kalnā Vegas salā, kas iekļauta UNESCO pasaules dabas un kultūras mantojuma
! 9
JAUNUMS
sarakstā. Pārgājiens uz vienu no Septiņu māsu virsotnēm Alstas salā (iespējamie varianti –
p
980 m augstā Twillingen vai 1037 m augstā Skjerdingen virsotnes). Kāpiens 858 m augstajā
Donnamannen kalnā Donnas salā, kas izskatās pēc milzīgas sejas profila. 2 stundu brauciens
ar kuģi pāri Sjonafjordam uz Lovundas salu un kāpiens salas virsotnē Lovundfjellet (623 m), vai gājiens gar salas piekrasti un
putnu (mazo alku) kolonijas vērošana akmeņu nobirās. Pastaiga uz Svartisena ledāju pie Mo-I-Ranas (Austerdāles ledāja atzaru).
Atpakaļceļā pārgājiens Zviedrijas Augsto krastu (Hogakusten) rajonā, Skuleskogen nacionālajā parkā uz Slatdalskrevan aizu un tajā
iesprūdušo milzu akmeni.

DIVU JŪRU SALAS – ZIEMEĻJŪRAS LEPNUMS SARKANĀ HELGOLANDE UN BALTIJAS JŪRAS BALTĀ RĪGENA 7 dienas
02.08.-08.08. 465 3★★★
Štrālzunde – vārti uz Vācijas lielāko salu Rīgenu. Brauciens uz Rīgenas salu pa Vācijas garāko tiltu
3★★
(4104 km), kas ārēji atgādina Zelta vārtu tiltu Sanfrancisko. Rīgenas salas iespaidīgās baltās Jasmundes
krīta klintis, brauciens ar kuģīti, lai no jūras redzētu piekrastes klintis (iespējams tikai labos laika
apstākļos). Cingstas kūrortpilsētiņas dzintara apstrādes darbnīciņas un koka arhitektūra. Ribnica – Damgartena – lielākais Dzintara
muzejs Vācijā ar iespaidīgu kolekciju. Lineburgas apskate. No Hamburgas ar kuģi pa Elbu līdz Ziemeļjūrai, tad uz sarkano klinšu salu
Helgolandi. Tā atrodas ~50 km no kontinenta atklātā jūrā. 1890. gadā Vācija no Anglijas apmaiņā pret Zanzibāru ieguva savā īpašumā
Helgolandi. Pastaiga pa salu kājām. Prāmja biļete uz Helgolandi iekļauta ceļojuma cenā.

NOSLĒPUMAINĀS FĒRU SALAS

4 dienas
Lidojums Rīga –Vagur. Fēru vai Farēru salas, kas atrodas pašā Atlanijas vidū, tieši Golfa straumes ceļā, 02.05.-05.05. 1095 3★★★★
vismaz 300km no tuvākās cietzemes, pēc National Geograﬁc veiktās aptaujas atzītas par vienu no
! ø
JAUNUMS
5 pasaules autentiskākajām un neskartākajām salu grupām. Un kā gan savādāk, ja te ir tikai 50000
iedzīvotāju, regulāri kursē tikai 1 prāmis un pāris nelielu lidmašīnu dienā, bet ir savs parlaments, sava nauda un pastmarkas, te joprojām
tiek piekoptas vaļu medības, un salas spītīgi turas ārpus ES. Un zāle te zaļāka kā citur un stāvi kalni izaug tieši no jūras. Te saglabājusies
senākā līnijdeju tradīcija Eiropā un pati Farēriešu valoda skaitās vistuvāk vecnorvēģu mēlei. Salu galvaspilsēta Torshavna ir izstaigājama
stundas laikā bet jau neba pilsētā šo salu pievilcība. Te ir Mikines sala – viena no Atlantijas lielākajām jūras putnu kolonijām, vieta
kur šos lidoņus vislabāk apskatīt. Ir Vogaras salas ainaviskā rietumu piekraste ar milzīgas haizivs spurai līdzīgo Tinholmuras saliņu un
Gasadaluras ciems noslēgtā ielejā ar ūdenskritumu, kas krīt tieši jūrā un kura vienīgais sauszemes ceļš iet caur nesen izcirstam tunelim.
Lidojums Vagur – Rīga.
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ceļojuma apraksts

laiks

JĀŅI GOTLANDĒ

3 dienas
22.06.–24.06.

cena naktsmītnes

430 3★★★
Lidojums Rīga – Visbija – Rīga. Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar mūriem un viduslaiku
ieliņām. Brīvdabas muzejs Bungē. Faras sala – vieta, kur apstājies laiks: dīvainu klinšu veidojumu –
!
JAUNUMS
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.

KUR MĒNESS AR PLANĒTU ZEMI TIEKAS – ISLANDE

4 dienas Islandē
14.05.-18.05. 950 3★★★★
Islande fascinē ar krāsu dažādību: ledāju krāvumiem un aisbergiem, lavas laukiem, spirgtiem
ø
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 (tiešais lidojums). Pārbrauciens uz neparasto, pārsteigumiem bagāto un neskarto
Ziemeļislandi. Skagafjordur apkaime, viens no civilizācijas vismazāk skartajiem reģioniem. Trollaskagi pussalas klinšu veidojumi un
krāšņie ziemeļu fjordi ar maziem tradicionāliem zvejnieku ciematiņiem. Akureiri – otra lielākā Islandes pilsēta. Teiku apvītais, sirreālām
ainavām un pseidokrāteriem bagātais Mīvatnas ezers. Gleznainā ostas pilsētiņa Husavik, kas tiek dēvēta par Eiropas vaļu galvaspilsētu.
3 stundu vaļu safari. Godafoss jeb Dievu ūdenskritums. Dimmuborgir jeb Tumšās citadeles – lavas lauks ar interesantiem vulkāniskiem
veidojumiem, arkām, pīlāriem un tuneļiem. Skutustadir pseidokrāteris. Kraﬂas 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. Eiropas spēcīgākais ūdenskritums Dettifoss. Zirga pakava formas kanjons Asbyrgi un savdabīgā Eyjan klints.
Lielākais termālais avots Eiropā Deildartunguhver. Lidojums Reikjavīka – Rīga.

UGUNS UN LEDUS ZEME – ISLANDE

8 dienas
Islandes ceļojums no Reikjavikas un Atlantijas okeāna līdz Islandes ziemeļu mītiski skarbajām ainavām, 11.07.-18.07. 1650 3★★★★
3★★★
Grenlandes un Norvēģu jūrām.
ø
Brauciens līdz Viļņai, lidojums Viļņa – Reikjavīka (tiešais lidojums). Islandes zelta loks – slavenais
Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs. Zelta ūdenskritums (Gūlfoss), kontinentālo plākšņu
atdalīšanās vieta. Senā Islandes parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira. Pārbrauciens uz neparasto, pārsteigumiem bagāto un neskarto
Ziemeļislandi. Lielākais termālais avots Eiropā Deildartunguhver. Skagafjordur apkaime, viens no civilizācijas vismazāk skartajiem
reģioniem. Trollaskagi pussalas klinšu veidojumi un krāšņie ziemeļu fjordi ar maziem tradicionāliem zvejnieku ciematiņiem. Akureiri –
otra lielākā Islandes pilsēta. Teiku apvītais, sirreālām ainavām un pseidokrāteriem bagātais Mīvatnas ezers. Gleznainā ostas pilsētiņa
Husavik, kas tiek dēvēta par Eiropas vaļu galvaspilsētu. Iespēja doties 3 stundu vaļu safari. Godafoss jeb Dievu ūdenskritums.
Dimmuborgir jeb Tumšās citadeles – lavas lauks ar interesantiem vulkāniskiem veidojumiem, arkām, pīlāriem un tuneļiem. Skutustadir
pseidokrāteris. Kraﬂas 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. Eiropas spēcīgākais
ūdenskritums Dettifoss. Zirga pakava formas kanjons Asbyrgi un savdabīgā Eyjan klints. Bazalta kolonnas Reynisfjara. Brauciens gar
Islandes savdabīgo dienvidu piekrasti. Islandes Republikas galvaspilsēta Reikjavīka – gleznainā piekraste un ikoniskais Solfar, nams, kur
tikušies Gorbačovs un Reigans, vecpilsēta, modernā koncertzāle Harpa. 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. Reikjanes
pussala. Valahnukur zemes rags un Krisuvik ģeotermālais lauks, kur zeme vārās un burbuļo. Lidojums Reikjavīka – Viļņa, atgriešanās Rīgā.

NO UGUNS KALNIEM LĪDZ KAKTUSU DĀRZIEM – KANĀRIJU SALU EKSOTIKA LANSEROTE UN FUERTEVENTURA 5 dienas
15.03.-19.03. 1115 3★★★★
Fuerteventura – tuksneša un oāzes apvienojums, otra lielākā no Kanāriju salām. 1990. gadā UNESCO
HB
tai piešķīris biosfēras rezervāta statusu. Salai raksturīgas smilšu kāpas mājas augstumā un
ø
kilometriem garas neskartas zeltainas pludmales. Lanserote jeb Uguns sala ir vulkāniskas izcelsmes
sala, kurā daudzviet vērojama Mēness virsmai līdzīga aina. Gleznotājs un arhitekts Sesars Manrike
(Cesar Manrique) spējis savu dzimto salu padarīt par fascinējoši harmonisku mākslas un dabas elementu apvienojumu.
Lidojums Rīga – Fuerteventura (tiešais lidojums). Fuerteventura – Betancuria palmu ieskauta oāze tuksneša smilšu kāpu vidū. Salas
vizītkarte Antigua vējdzirnavas. Vietējās garšas un tradīcijas – siera muzejs, Tiscamanitas alvejas audzēšanas saimniecība un sāls
raktuves. Grandiozā Coraleho smilšu kāpa. Prāmis uz Lanserotes salu. Vulkāniskās darbības radītas ainavas Timanfaya dabas parkā,
Uguns kalni, eksperiments ar geizeru. Viegls pārgājiens El Cuervo vulkāna apkaimē. Vīna degustācija, smaragdzaļā Golfo lagūna.
Prāmis uz Lanseroti. Pazemes ejas un savdabīgā koncertzāle Cuevo de los Verdes. Viens no Manrikes meistardarbiem Mirador del
Rio, senais novērošanas tornis okeāna krastā. Kaktusu dārzs. Manrikes šedevri – krāsu spēles pazemes kompleksā Jameos del
Aqua un mākslinieka ekstravagantais mājoklis, privātkolekcija ar Pikaso un Miro darbu paraugiem. Atpūta pie Atlantijas okeāna.
Lidojums Fuerteventura – Rīga.

8

3★★★★– 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
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ATLANTĪDAS VIRSOTNES TENERIFE UN GRANKANĀRIJA – KANĀRIJU SALAS

8 dienas
27.02.-06.03.
13.11.-20.11.

cena naktsmītnes

1295 3★★★★
Grankanārija – sala ir gandrīz apaļas formas. Neierasta iezīme tādai mazai teritorijai – negaidīta
3★★★
dabas zonu maiņa: no augstiem kalniem, apaugušiem ar mežu, sniegotām virsotnēm līdz smilšu
HB
tuksnešu ainavām. Grankanāriju divās daļās sadala kalnu grēda El Cumbre, kas aiztur Sahāras vējus
ø
un lietus mākoņus. Tādējādi dienvidu daļā klimats ir sauss un siltāks, ziemeļos – krāšņa augu valsts,
bet aukstāks un mitrāks. Tenerife – lielākā no salām slavena ar savu neaprakstāmo un kontrastaino
dabu. Burvīgais, siltais klimats ir iemesls, kāpēc salas dienvidu daļā atrodas lielākie un populārākie kūrorti. Visapkārt salai plešas kalnu
grēdas, bet salas centrālajā daļā ir pamanāms pasaulē trešais lielākais vulkāna krāteris Las Caņadas del Teide, kura diametrs ir 18 km,
bet augstums ir 3718 m.
Lidojums Rīga – Tenerife (tiešais lidojums). Tenerifes lielais noslēpums – viegls pārgājiens pa Anagas kalnu masīvu – unikālie un ļoti
apdraudētie laurisilvas (lauru) koku meži, endēmiski augi, Pico del Inges virsotne, zaļas ielejas, kalnu ainavas un gleznaini piekrastes skati.
Senā Tenerifes galvaspilsēta La Laguna. Prāmis uz Grankanārijas salu. 200 m dziļais un 1 km platais Bandamas krāteris. Gleznainā Teror
mazpilsētiņa. Antīko Kanāriju iedzīvotāju dzīvesveids Valle de Guayadeque alās. Jardin Botanico – mazais Ēdenes dārzs. Maspalomas
kāpu rajons – Mazā Sahāra Atlantijas okeānā. Grankanārijas vizītkarte Roque Nublo – neparastu klinšu lauks kalna galā, no kura paveras
elpu aizraujoši skati. Grankanārijas galvaspilsēta, kur Kolumbs atstājis savus pēdu nospiedumus – Laspalmasa. Prāmis uz Teneriﬁ. Vulkāns
pazemē – pasaulē ceturtās lielākās lavas alas Vēja alas. Icod de los Vinos pilsētiņa – Sv. Marka baznīca un unikālais, tūkstošgadīgais
pūķkoks. Leģendām apvītā Maskas aiza, Teno kalnu stāvkrasts un grandiozās Los Gigantes klintis. Viegls pārgājiens Las Caņadas del
Teide nacionālajā parkā – lavas lauki, vulkāna krāteris un neparastie klinšu veidojumi: Karalienes kurpītes, Garsijas klintis un Mēness
ainavas. Atpūta pie Atlantijas okeāna. Iespēja doties pārgājienā uz Maskas aizu, ﬂamenko šovu vai izklaides parkiem Loro un Siam Park.
Lidojums Tenerife – Rīga.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
8 dienas
27.04.-04.05. 1175 3★★★★
Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem
kalnu un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem virs jūras līmeņa, 27.10.-03.11. 1125 ø
un visu gadu te baudāms maigs subtropu klimats. Madeira ir mājvieta aizvēsturiskajiem laurisilva 03.11.-10.11.
10.11.-17.11.
mežiem (UNESCO), senām tradīcijām un slavenajiem Madeiras vīniem.
Lidojums Rīga – Funšala (tiešais lidojums). Madeiras galvaspilsēta Funšala – botāniskais dārzs, 17.11.-24.11.
vecpilsēta un Adegas de Sao vīna darītava ar Madeiras vīniem, Mercado dos Lavradores tirgus. Salas 24.11.-01.12.
centrālā daļa – gleznaino skatu ielejas un virsotnes. Cabo Girao – Eiropas otra augstākā klints,
kas iesniedzas okeānā, zvejnieku ciematiņš Kamara de Lobuša, ko gleznojis Vinstons Čērčils. Pico dos Barcelos virsotne un ainavas
līdz horizontam. Salas austrumu daļa: viena no Madeiras augstākajām virsotnēm Pico do Arieiro, foreļu audzētava, pastaiga gar
levadām cauri endēmiskam laurisilvas mežam, grandiozie skati no Balcoes. Santanas mājiņas ar raksturīgajiem trijstūrveida jumtiem,
Penchas de Aquia gleznainā klints. Salas rietumu daļa: Paul da Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sexal
ūdenskritumi, Sanvisente – vulkānu izpētes centrs un alas. Monte ar tropiskajiem dārziem. Atpūta pie okeāna un iespēja noskatīties
folkloras programmu.
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ZELTA SALA PORTO SANTO
8 dienas
10.11.-17.11. 1215 3★★★★
Ar atpūtu **** talasoterapijas un SPA viesnīcā okeāna krastā vienā no skaistākajām pludmalēm
ø
Madeiras arhipelāgā. Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā ir krāšņa sala, 24.11.-01.12.
kas apbur ar iespaidīgien kalnu un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700
!
S
M
JAUNU
metriem virs jūras līmeņa, un visu gadu te baudāms maigs subtropu klimats. Porto Santo – Madeiras
arhipelāga otra lielākā sala, kas slavena ar vulkāniskas izcelsmes smiltīm un to veselīgo ietekmi.
Lidojums Rīga – Funšala (tiešais lidojums). Madeiras galvaspilsēta Funšala – botāniskais dārzs, vecpilsēta un Adegas de Sao vīna darītava
ar Madeiras vīniem. Salas austrumu daļa: viena no Madeiras augstākajām virsotnēm Pico do Arieiro, foreļu audzētava, pastaiga gar
levadām cauri endēmiskam laurisilvas mežam, grandiozie skati no Balcoes. Santanas mājiņas ar raksturīgajiem trijstūrveida jumtiem,
Penchas de Aquia gleznainā klints. Prāmis uz Porto Santo (~2 stundas), skats uz Tuksnešu salām pa gabalu. Nelielā Porto Santo sala
rada plašuma sajūtu un apbur ar kontrastējošo reljefu no klinšainiem krastiem un robotas krastu līnijas līdz zeltainām pludmalēm un
zaļojošām oāzēm. Salas apskate – galvaspilsēta Vila Baleira, vecpilsēta, Kolumba muzejs. Skatu laukumi klints malā ar tradicionālajiem
žogu pinumiem. Smilšu mākslas darbi Fonte de Areia un bazalta klintis. 2 pilnas dienas atpūtai okeāna krastā **** talasoterapijas
un SPA viesnīcā. Papildus iespējams izbrauciens ar kuģīti un pastaiga ar bārbekju pusdienām. Atgriešanās Madeirā ar prāmi. Madeiras
rietumu daļa: Cabo Girao – Eiropas otra augstākā klints, kas iesniedzas okeānā, zvejnieku ciematiņš Kamara de Lobuša, ko gleznojis
Vinstons Čērčils. Paul da Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sexal ūdenskritumi, Sanvisente – vulkānu izpētes
centrs un alas. Papildus iespējams apmeklēt Madeiras folkloras vakaru.
Lidojums Funšala – Rīga.
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ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA LIELDIENĀS

5 dienas
01.04.-06.04.

cena naktsmītnes

975 3★★★★
Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem
kalnu un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem virs jūras līmeņa,
ø
un visu gadu te baudāms maigs subtropu klimats. Lidojums Rīga – Funšala (tiešais lidojums). Salas
austrumu daļa: viena no Madeiras augstākajām virsotnēm Pico do Arieiro, foreļu audzētava, pastaiga gar levadām cauri endēmiskam
laurisilvas mežam, grandiozie skati no Balcoes. Santanas mājiņas ar raksturīgajiem trijstūrveida jumtiem, Penchas de Aquia gleznainā
klints. Madeiras galvaspilsēta Funšala – botāniskais dārzs, vecpilsēta un Adegas de Sao vīna darītava ar Madeiras vīniem, Mercado dos
Lavradores tirgus. Salas rietumu daļa: Paul da Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sexal ūdenskritumi, Sanvisente –
vulkānu izpētes centrs un alas. Monte ar tropiskajiem dārziem. Iespēja apmeklēt folkloras programmu. Lidojums Funšala – Rīga.

ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS
4 dienas salās
14.11.-18.11. ~995 3★★★★
Azoru salu arhipelāgs Atlantijas okeānā ir vistālākais Eiropas rietumu punkts. Te, trīs tektonisko
ø
plātņu sadures vietā, vulkāniskā aktivitāte savulaik radījusi gleznainas salas okeāna vidū – vienu
no jaunākajiem veidojumiem uz zemes. Vulkānu darbība ir pierimusi, atstājot iespaidīgas krāteru
ainavas, karstos avotus, alas un geizerus. Raksturojot atšķirības salu ainavās, vietējie iedzīvotāji katrai salai piešķīruši savu krāsas
apzīmējumu no dzeltenās un zaļās līdz melni pelēkajai, bet zemes spēku un karstos avotus iemanījušies izmantot tradicionālu ēdienu
gatavošanai un ananasu plantāciju audzēšanai.
Lidojums Rīga – Ponte Delgada (tiešais lidojums). Sao Miguel – zaļākā un lielākā sala Azoru arhipelāgā, dabā te sastopami vairāk nekā 200
zaļās krāsas toņi. Salas galvaspilsēta Ponte Delgada – svarīgais krustpunkts starp Eiropu un Jauno pasauli. Terra Nostra krāšņais botāniskais
dārzs ar iespēju peldēties dabīgi karstajā baseinā. Furnas ezera ieleja ar karstajiem geizeriem un īpašo, zemē ieraktos podos gatavoto
sautējumu. Povoacao ciemats, tējas plantācijas un fabrika, noslēpumainais krāteris Lagoa do Fogo. Vista do Rei skatupunkts. Pusdienas
salai raksturīgos krodziņos, dzīvošana visas naktis **** viesnīcā. Lidojums uz Terseiru, dēvētu par violeto salu. Endēmiskie lauru koku
meži. Galvaspilsēta Angra (UNESCO) ar spilgti krāsotiem baznīcu torņiem. Sens vulkāns Monte Brazil divu okeāna līču ieskāvumā. Maltīte
vietējās tradīcijās. Dabiskie peldbaseini melnu, vulkānisku klinšu ieskāvumā. Lidojums Terseira – Rīga.
ZAĻĀ RAGA SALAS (CABO VERDE)
5 dienas salās
18.11.-23.11. 1790 3★★★★
Kaboverde jeb Zaļā raga salas – Atlantijas salas pie Āfrikas krastiem ir viena no eksotisko zemju
ceļotāju magnētiem, jo līdzās atpūtai brīnišķīgās balto smilšu pludmalēs piedāvā unikālu vietējo
! HB
JAUNUMS
ø
kolorītu, kur mijas Eiropas un Āfrikas mūzikas ritmi un krāsu kolorīts, virtuve un tradīcijas. Kaboverdes
pazīstamākā balss ir baskājainā dīva Sezārija Evora.
Lidojums Rīga – Sao Vicente. Sao Vicente – kultūras un mūzikas sala. Tās ainavu veido 750 metru augstās Monte Verde virsotnes.
Galvaspilsēta Mindelo, Lielā osta Porto Grande, kas ilgu laiku bijusi lielākā osta reģionā. Vakariņas dzīvās mūzikas pavadībā. Ribeira
da Calhau ciemats, Viena vulkāna krāteris, klinšu sienas okeāna krastā, laiks peldei. Prāmis uz Santo Antao, Kaboverdes otra lielākā
sala ar kontrastējošu kalnu un ieleju ainavām. Subtropu klimats nodrošina bagātu un daudzveidīgu veģetāciju no priežu mežiem līdz
palmu audzēm, mango un karobas kokiem, terasveida laukiem ananasu un kaﬁjas audzēšanai. Gaisā virmo eikaliptu, akāciju un lavandas
smaržas. Paul ielejas iespaidīgās ainavas, grandiozas klintis, zaļās ielejas un klinšu kalni, vietējā dzēriena grogue darītava. Maltītes salai
raksturīgos krodziņos, dzīvošana visas naktis **** viesnīcā. Lidojums Sao Vicente – Rīga.
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN NICA

9 dienas
21.04.-29.04. 695 3★★★
Turpceļš ar autobusu. Brauciens ar kuģīti gar ainavisko Ligūrijas jūras krastu Cinque Terre piekrastē
9
(UNESCO). Pārcelšanās uz Korsiku. 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. Atpūta klinšu un ūdeņu ieskautajā Porto kūrortā. 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). Brauciens gar piekrasti uz
Franču Rivjēru. Lidojums Nica – Rīga.

DIEVA BUČA SICĪLIJA aktīvai atpūtai un baudai
8 dienas
01.05.-08.05. 995 3★★★
Lidojums Rīga – Viļņa – Katānija – Viļņa – Rīga. Vislielākā Itālijas sala Sicīlija pavasara ziedonī!
Palermo – Sicīlijas galvaspilsēta un greznā normāņu – arābu stila Monreālas katedrāle. Senā tempļu
ieleja pie Agridžento – visiespaidīgākais grieķu tempļu komplekss ārpus Grieķijas. Senā jūrnieku pilsēta Sirakūzas Jonijas jūras krastā
ar zivju tirgu un krodziņiem vecpilsētā. Erice – pasakaina kalnu pilsētiņa ar viduslaiku auru šaurajās ieliņās. Augstākais aktīvais Eiropas
vulkāns Etna (3300 m v.j.l.) Taormina – romantiska Sicīlijas mazpilsēta – kūrorts. Iespēja baudīt Sicīlijai raksturīgos ēdienus, lauku
labumus un īpašos stiprinātos vīnus!
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3★★★★– 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
9 – četrvietīgas kajītes ar dušu un WC

1 ★★★

– apartamenti ar 5-7 gultām, vienvietīgas guļamistabas, WC un duša,
virtuve ar visu ēdiena pagatavošanai nepieciešamo, atpūtas istaba

HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

SICĪLIJA, SARDĪNIJA UN KORSIKA

13 dienas
22.09.-04.10.

cena naktsmītnes

1235 3★★★
Lidojums Rīga – Roma. Brauciens uz Itālijas pašiem dienvidiem, pārcelšanās uz vislielāko Vidusjūras
1 ★★★
salu Sicīliju. Taormina – romantiska Sicīlijas mazpilsētiņa un kūrorts. Augstākais aktīvais Eiropas vulkāns
9
Etna (3300 m v.j.l.). Senā jūrnieku pilsēta Sirakūzas Jonijas jūras krastā ar zivju tirgu un krodziņiem
vecpilsētā. Senā Tempļu ieleja pie Agridžento – visiespaidīgākais grieķu celtniecības komplekss
ārpus Grieķijas. Palermo – Sicīlijas galvaspilsēta un greznā normāņu-arābu stila Monreālas katedrāle. Prāmis uz Sardīniju (Palermo –
Kaljāri). Senās Nuragu kultūras piemineklis Santu Antine. Kataloniešu dibinātā pilsēta, mazā Barselona – Algēro. Klinšainais Cappo Caccia
zemesrags. Neptūna ala – slavenākā jūras grota Sardīnijā. Prāmis uz Korsiku (Santa Teresa di Gallura – Bonifacio). Uz kaļķakmens klintīm
celtā senā Bonifačo pilsēta. Pirmatnējo cilvēku apmetne Filitozā. Pastaiga kalnos pie skaistākās kalnu pārejas Korsikā Col de Bavella.
Napoleona dzimtā pilsēta Ajačo. Klinšu un ūdeņu ieskautais Portu kūrorts. Les Calanche – iespaidīgās sarkanā granīta klintis pie Portu līča.
Dramatiskais ceļš gar Spelunkas aizu uz Col de Vergio pāreju. Klintis Scala di Santa Regina. Kalnu ieskautā pirmā Korsikas galvaspilsēta
Korte. Bastija – Ziemeļkorsikas prefektūras centrs un salas jūras vārti. Prāmis uz Itāliju (Bastia – Savona). Lidojums Milāna – Rīga.

MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN SARDĪNIJA

11 dienas
Lidojums Rīga – Olbija. Kalnu ceļš no Dorgali līdz Baunei Gennargentu nacionālajā parkā. Gola di 03.10.-13.10. 765 3★★★
1 ★★★
Goropu aiza. Sardīnijas lielākā pilsēta Kaljāri. Senās Nuragu kultūras ievērojamākais piemineklis Su
9
Nuraxi pie Barumīni. Kataloniešu dibinātā pilsēta, mazā Barselona – Algēro. Klinšainais Cappo Caccia
zemesrags. Neptūna ala – vienīgā jūras grota Sardīnijā, kurā iespējams nokļūt kājām. Prāmis uz
Korsiku (Santa Teresa di Gallura – Bonifacio). Uz kaļķakmens klintīm celtā senā Bonifačo pilsēta. Pirmatnējo cilvēku apmetne Filitozā.
Pastaiga kalnos pie skaistākās kalnu pārejas Korsikā – Col de Bavella. Napoleona dzimtā pilsēta Ajačo. Les Calanche – iespaidīgās sarkanā
granīta klintis pie Porto līča. Klinšu un ūdeņu ieskautais Porto kūrorts. Dramatiskais ceļš gar Spelunkas aizu uz Col de Vergio pāreju. Klintis
Scala di Santa Regina. Kalnu ieskautā pirmā Korsikas galvaspilsēta Korte. Bastija – Ziemeļkorsikas prefektūras centrs un salas jūras vārti.
Prāmis uz Itāliju (Bastia – Savona). Sirmiones pussala Garda ezerā. Grāca – Štīrijas galvaspilsēta, Arnolda Švarcenegera dzimtā pilsēta.

MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS

8 dienas
26.04.-03.05. 875 3★★★★
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 21.06.-28.06. 895 ø
neatņemama sastāvdaļa ir patīkamais Vidusjūras klimats. Valeta, Maltas galvaspilsēta de facto, 20.09.-27.09. 960
Baracca dārzi un Lielās ostas panorāma, Jāņa katedrāle. Senā citadele Mdina salas vidienē, Grieķu 04.10.-11.10. 895
vārti. Dabiskais bastions salas dienvidos – Dingli klintis. Sv. Antona botāniskais dārzs. Hagar Qim
sakrālais komplekss tiek uzskatīts par vienu no senākajiem pasaulē. Amatnieku tirdziņš. 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. Papildus iespējams doties kruīzā gar Maltas piekrasti,
apskatīt salas greznāko savrupnamu Palazzio Parisio, piedalīties vīna degustācijā un folkloras pasākumā tradicionālā ciematiņā. Visas
naktis vienā viesnīcā. Lidojums Rīga – Malta – Rīga.

MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
5 dienas
18.11.-22.11. 785 3★★★★
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. Valeta, Maltas galvaspilsēta de facto, Baracca dārzi un Lielās ostas panorāma,
Jāņa katedrāle. Senā citadele Mdina salas vidienē, Grieķu vārti. Dabiskais bastions salas dienvidos – Dingli klintis. 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. Maltas mazās Versaļas Palazzio
Parisio apskate, vīna degustācija. Visas naktis vienā **** viesnīcā. Lidojums Rīga – Malta – Rīga.
KRĒTA UN ROMANTISKĀ SANTORĪNI

8 dienas
Lidojums Rīga – Hērakleja. Divas dienas – atpūta Krētā pie jūras ...vai divu dienu ekskursija uz Santorīni. 26.04.-03.05. 765 3★★★
Prāmis Hērakleja – Santorīni. Atpūta un ekskursijas Santorīni salā, kas slavena ar mežonīgām vulkāniskas 27.04.-28.04. +140
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. 21.06.-28.06. 795
Gleznainā venēciešu un turku stilā būvētā Retimnonas vecpilsēta. 4–5 stundu pārgājiens pa Imbros aizu. 22.06.-23.06. +140
Knosas pils Hēraklejā. Vīna darītava Pezā. 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.

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

SAULAINĀS UN LEĢENDĀM APVĪTĀS JONIJAS SALAS
Zakintas, Kefalonijas, Itakas, Lefkādas un Korfu salas!
11 dienas
20.09.-30.09. 995 3★★★
Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga. Zakintas sala jeb Zante – Zilās grotas salas ziemeļos, kur jūras ūdens
atspoguļojas baltu klinšu arkādē, slavenais Shipwreck bay, kur augstu, baltu klinšu ieskauts pludmales
! p
JAUNUMS
smiltīs pie zilās jūras rūsē strandējis kuģis – viena no pazīstamākajām Grieķijas ainām, Kerijas
zemesrags ar “dejojošajām klintīm”, pret kurām Odisejs esot sadauzījis savu kuģi. Zante ir arī lielākā jūras bruņrupuču nārsta vieta Vidusjūrā.
Kefalonijas sala, kas pazīstama no Kapteiņa Korelli mandolīnas, paši salinieki apgalvo, ka tā esot starp 10 pasaules skaistākajām salām...
Salas galvaspilsēta Argostoli, brauciens ar laivu zilganajā Melissani pazemes ezerā, kurš atgādina slavenās Meksikas cenotes. Vienīgais
ūdensrijējs pasaulē, kur jūras ūdens, griezdams dzirnavu ratu, pazūd pazemē, un Myrtos pludmale. Itakas sala – šeit (vismaz daļu mūža)
dzīvojis teiksmainais Odisejs, kura piedzīvojumi Homēra izpildījumā kļuvuši par modernās literatūras sākumu. Salas skaistuma apburts,
te vēlējies apmesties Bairons. Lefkādas sala ar Porto Katsiki zemesragu, kam abās pusēs ir augstas baltu klinšu kraujas un Gyrtos
pludmale ar vējdzirnavām. Lefkādas vārdā savas mājas pie Raunas savulaik nosaucis Eduards Treimanis-Zvārgulis. Korfu jeb Kerkīra – salas
galvaspilsēta: Sv. Spiridona tornis, Esplanāde, Sv. Mihaila un Sv. Georga pils, venēciešu cietokšņi, ieliņu labirinti, strūklakas. Palaiokastritsa –
viens no tūristu iecienītajiem ainaviskajiem kūrortiem atrodas uz mežiem apaugušām, melnām klintīm, ieskauj trīs līčus. 1228. gadā celtais
Moní Theotókou jeb Dzīvības avota klosteris. Angelokastro – nekad neieņemtā Bizantijas laika cietokšņa drupas. Sidari ciemats – smilšu
pludmales, neparasti klinšu veidojumi, Mīlestības kanāls. Kalami – no mierīga zvejnieku ciematiņa pārtapusi par kūrortnieku paradīzi,
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. Modernās Grieķijas pirmā galvaspilsēta Nauplija ar neskaitāmiem suvenīru veikaliņiem un tavernām, pār kuru
paceļas senais venēciešu cietoksnis. Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno olimpisko spēļu pirmais stadions Panatheian.

ŠRILANKA UN PARADĪZES SALAS – MALDĪVAS
15 dienas
Lidojums Rīga – Kolombo. Šrilankas galvaspilsētā Kolombo, kur daudz saglabājies no angļu, holandiešu 18.11.-02.12. ~2595 3★★★★
3★★★
un portugāļu valdīšanas laikiem. Ziloņu audzētava Pinnavela. Gleznainais Sigīrijas kalns un 5. gs.
HB
pilsdrupas. Skaistākā statuja Šrilankā Aukana Buddha. Svētā pilsēta un pirmā Singālijas galvaspilsēta
ø
Anuradhapura. Budisma šūpulis Mihintale. Polonnaruva – otra senākā Singālijas karaļvalsts
2
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 piemērots). Atpūtas diena Vaduvas kūrortā Šrilankā. Lidojums uz Maldīvu salām. 4 atpūtas
dienas Maldīvu 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.
PA NEIEMĪTAJĀM TAKĀM INDONĒZIJAS DŽUNGĻOS UN VULKĀNOS – SUMATRAS SALA
12 dienas
Lidojums Rīga – Kualalumpura – Padanga (Sumatra). Skaistā Harau ieleja, ko klāj rīsu terašu lauki, 16.02.-27.02. 1950 3★★★★
ielenkti starp masīvām smilšakmens klintīm. Minangkabou kultūra – viena no unikālākajām ciltīm ne
! 3★★★
JAUNUMS
3★★
tikai Indonēzijā, bet arī kontinenta mērogā. Tā ir tikai viena no divām tautām uz planētas, kur eksistē
S
IEPAZĪŠANĀ
HB
matriarhāta sabiedrības modelis. Šai kultūrai ir raksturīgi spilgti tautastērpi un neparasta arhitektūra,
CENA!
ø
ēkas veidotas ar jumtiem buļļu ragu formā. Bukittinggi – Mingankabou kultūras un Centrālās Sumatras
2
tūrisma centrs, pateicoties gleznainajam vulkānu fonam, ir viena no saistošākajām Sumatras pilsētām.
Salas pastkarte – Danau Maninjau kalnu ieskautais krātera ezers. Sianok – ainavisks kanjons, kuru japāņi
Otrā pasaules kara laikā izmantoja bunkuru veidošanai. Agam ieleja, kas iegūlusies starp apkārtnes varenajiem vulkāniem – Merapi un
Singgalang. Ekvatora līnijas šķērsošana. Atpūtas diena tropiskajā Poncan salā Indijas okeānā ar iespēju doties laivā uz idilliskām saliņām.
Sipoholon travertīna terases – viens no Sumatras salas neparastākajiem dabas veidojumiem. 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 neparasto
māju arhitektūru. 120 m augstais Sipisopiso ūdenskritums. Vēl dūmojošais Sibayak vulkāns un elpu aizraujoši skati no tā virsotnes. Karstie
avoti Sibayak vulkāna pakājē. Asahan ieleja, 250 m augstā Siguragura kaskāde. Batak karo ciltis savdabīgā arhitektūra un tradīcijas
Dokan ciemā. Džungļu takas, 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 Medana (Sumatra) – Kualalumpura – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!
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3★★★★– 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
2 – cenā iekļautas vīzas

p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!

HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas

ceļojuma apraksts

laiks

MADAGASKARA

14 dienas
24.09.-07.10.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Parīze – Antananarivu.
2995 3★★★
HB
Madagaskaras galvaspilsēta Antananarivu. Andasibe-Mantadia nacionālais parks, vienīgā vieta
ø
pasaulē, kur sastopama lielākā lemuru suga Indris. Madagaskaras amatnieku centrs Ambositra.
2
Koloniālā pilsēta Antsirabe. Ranomafana nacionālais parks, ko par populārāko Madagaskarā padara
daudzas lemuru sugas, tostarp ļoti retais zelta bambusa lemurs, džungļiem klāti kalni, iespaidīgas
ielejas un ūdenskritumi, termālie avoti. Nakts pastaiga džungļos, vērojot nakts dzīvniekus. Fianarantsoa pilsētiņa ar Eiropas šarmu un
vīna darītavām. Tējas plantācija Sahambawy. Anja rezervāts, kur patvērumu starp grandiozām granīta klintīm raduši gredzena astes
lemuri. Gleznainais ceļš uz dienvidiem garām rīsu terasēm, palmu savannām un Andringritas nacionālā parka kalniem un klintīm. Isalo
nacionālais parks – skaisti ūdenskritumi, dabiski peldbaseini, smilšakmens kanjoni un savdabīgas formas klinšu masīvi, kas atgādina
ainavas no citas planētas. Mahafaly cilts kapenes. Baobabu mežs ar 1400 gadus seniem baobabiem Reniala rezervātā. Mangili pludmale.
Atpūta un snorkelēšana Ifaty kūrortā Indijas okeāna krastā. Lidojums Tulear – Antananarivu un Antananarivu – Parīze – Rīga.
Maksimālais ceļotāju skaits grupā – 18 pers.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!

ZAĻĀ DRAKONA SALA TAIVĀNA ...AR IELŪKOŠANOS UZLĒCOŠĀS SAULES ZEMĒ JAPĀNĀ
16 dienas
Apbrīnojami dabas veidojumi, vēsturiskas arhitektūras liecības, modernas pilsētas un seni tempļi,
11.10.-26.10. 2795 3★★★
HB
aborigēnu un ķīniešu kultūra, karstie avoti un pludmales – kalnainā un zaļā Taivānas sala ir viens no
ø
nenovērtētākajiem Āzijas galamērķiem, kas nepelnīti nonācis lielās māsas Ķīnas ēnā.
Lidojums Rīga – Tokija.
Miljonu pilsēta Tokija. Viens no senākajiem un svētākajiem budistu tempļiem Assakusa Kannon, šinto ticības svētnīca Meidzi, imperatora
pils dārzi. Lidojums Tokija – Taipeja. Taipeja – Taivānas politiskais un ﬁnanšu centrs, kura centrā gozējas varenais 101 stāva stikla tornis,
kas pirms pāris gadiem bija pasaules augstākais debesskrāpis. Nacionālais muzejs – iespaidīga ēka, kas glabā, iespējams, labāko ķīniešu
mākslas kolekciju pasaulē, tostarp Pekinas Aizliegtās pilsētas dārgumus, kurus no kontinenta izveda kapitālistiskās Ķīnas valdība 1949.
gadā. Kūpoši atvari, aprimuši vulkāni un apburoši savvaļas karstie avoti Yangmingshan nacionālajā parkā. Mātes Dabas lielākā dāvana
Taivānai – Taroko aiza – skaistu ūdenskritumu, zaļu kalnu, klinšu arku un zilizaļu upīšu labirints. Beitou – sens karsto avotu cents, kur
atrodas arī biezu dūmu ieskautā ģeotermālā ieleja, ko sauc par Elles ieleju. Interesantām nokrāsām bagātais Yin Yang līcis un Zelta
ūdenskritums. Gleznainā Taivānas ziemeļu piekraste un fascinējoši klinšu veidojumi Yeliu ģeoparkā – viens no Taivānas dabas brīnumiem.
Chiufen ciemats. Taivānas tējas plantācija. Viena no valsts pastkartēm Sun Moon Lake – iezaļganas nokrāsas ezers, mēness un saules formā,
kuru ieskauj kalni, neskaitāmi tempļi un paviljoni. Shao aborigēnu kultūras priekšnesums. Alishan – Taivānas vispopulārākais nacionālais
parks, kas sargā bambusu un lielos Taivānas ciprešu mežiem klātos Centrālās grēdas kalnus. Saullēkts pār Taivānas un Austrumāzijas
augstāko kalnu – 3952 m augsto Yushan. Tainan – Taivānas senā galvaspilsēta ar lielāko tempļu un vēsturisko celtņu pārbagātību uz salas.
Shoushan dabas parks ar Pērtiķu kalnu, kur galvenie iemītnieki ir neviens cits kā simtiem makaku mērkaķīšu. Atpūtas diena Kentingā –
balto smilšu pludmales un dzidrie Klusā okeāna ūdeņi slavenākajā Taivānas kūrortā. Tumšās vulkāniskās piekrastes klintis Maobitou
un porainās klintis Jialeshuei. Skaistā Taivānas austrumu piekraste, kur dominē iespaidīgu izmēru klintis. Trīs nemirstīgo sala un Viļņu
tilts. Atpūta Taivānas karstajos avotos. Lidojums Taipeja – Tokija. Shichirigahama pludmale un skats uz Japānas svētāko kalnu Fudzi.
Kamakura – mūsdienās provinciāla pilsētiņa, bet savulaik Japānas politiskā galvaspilsēta, par ko liecina senie tempļi, skaistie japāņu dārzi
un pilsētas simbols – Lielā Budas statuja. Lidojums Tokija – Rīga.
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ

15 dienas
14.02.-28.02. 1850 3★★★★
Lidojums Rīga – Kolombo.
3★★★
05.11.-19.11.
Debesskrāpji un koloniālā stila savrupmājas, supermārketi un ielu tirdziņi,
HB
krāšņi Rietumu modes apģērbi un tradicionālie sarongi, ātrie sporta auto un motorikšas Šrilankas
ø
galvaspilsētā Kolombo, kur daudz saglabājies no angļu, holandiešu un portugāļu valdīšanas laikiem.
2
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.
4 dienu atpūta Vaduvas kūrortā – tā lepojas ar vienu no skaistākajām kūrortu pludmalēm Šrilankā. Lidojums Kolombo – Rīga.
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ceļojuma apraksts

laiks

KLUSĀ OKEĀNA DĀRGUMU LĀDE – FILIPĪNAS AR PALAWAN SALU

16 dienas
01.12.-16.12.

cena naktsmītnes

2995 3★★★★
Krāsu un eksotikas piesātinātais ceļojums mūs aizvedīs uz pasaules malu – 7107 paradīzes salu
3★★★
arhipelāgu Klusajā okeānā. Planētas skaistākās rīsu terases, Ēdenes dārza karstie avoti, vareni
3★★
vulkāni, Kordiljeru kalni, kolorītas ciltis, Āzijas Vatikāns, mistiskie Šokolādes kalni, piemīlīgie Tarsier
HB
pērtiķīši, Bounty pludmales, bagātīgā zemūdens valstība, garākā pasaules pazemes upe, jāņtārpiņu
ø
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 amﬁteātrī. Pastaigas ielejās pa terasēs
izvietotām apdzīvotām vietām un rīsa laukiem, lai tuvāk iepazītos ar bijušās galvaskausu mednieku cilts ifugao dzīvesveidu. 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 ﬁlipīnietis. 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. Nākamā grupa 2017. gadā.

PA KOLUMBA PĒDĀM 2 – PUERTORIKO UN KARĪBU SALU KRUĪZS...
Barbadosa, Sentlūsija, ASV Virdžīnas, Sentmartina, Sentkitsa & Nevisa
15 dienas
18.01.-01.02. 2750 3★★ +
Ierobežoto vietu dēļ stingri iesākām pieteikties līdz 1. augustam!
9
2016. gads
Kruīza dzeramnaudas jau iekļautas cenā! Kajītes ar skatu uz okeānu!!!
FB
Kruīzā tikai viena diena jūrā, pārējās dienas pieturas dažādās Karību salās.
BB
Lidojums Rīga – Sanhuana (Puertoriko). Puertoriko galvaspilsēta un otra vecākā pilsēta Rietumu puslodē
ø
Sanhuana: simpātiskā koloniālā stila vecpilsēta ar ieliņu labirintu, 16. gs. San Felipe El Morro cietoksnis,
gubernatora rezidence La Fortaleza, rātsnams, San Jose baznīca un otra vecākā katedrāle Jaunajā
pasaulē – San Juan Baustista. Slavenā Bacardi ruma ražotne. Bioluminiscences līcis (Laguna Grande) – dabas brīnums un fenomens, ko
var izbaudīt tikai Puertoriko (!) – nakts laikā mikroorganismi iemirdzas zilizaļā krāsā, izgaismojot okeāna tumšo ūdeni un paverot pilnīgi
sirreālus skatus. Rio Camuy pazemes upe – iespaidīga alu, karsta kriteņu un pazemes kanjonu sistēma, kas ir viena no lielākajām Rietumu
puslodē. Okeāna klinšu arkas un nišas Cueva del Indio, kur savus zīmējumus atstājuši arī salas pirmiedzīvotāji – taino indiāņi. Arecibo
observatorija ar pasaules lielāko radioteleskopu, iestarpinātu pa vidu starp kalniem. Viegls pārgājiens El Yunque lietusmežu rezervātā –
džungļiem klāti kalni, ūdenskritumu kaskādes un endēmiskas augu sugas parkā, ko dēvē par Karību baseina bioloģijas dārgumu lādi.
Atpūta Luquillo Beach pludmalē. Brīvais laiks atpūtai Puertoriko salā. Iespēja doties ekskursijā uz Cabo Rojo rezervātu – gleznainais klinšu
krasts, apburošā Playa Sucia pludmale, Los Morillos bāka un sāls līdzenumi-baseini. Iespēja dodies relaksējošā katamarāna tūrē uz Caya
Icacos, Isla Palominito, kur uzņemti kadri no ﬁlmas Karību jūras pirāti, vai apmeklēt Culebra salu, kas slavena ar Playa Flamenco pludmali,
kura regulāri nokļūst pasaules skaistāko pludmaļu TOP 10 sarakstos. 7 nakšu kruīzs pa Karību salām ar Carnival Cruise, apmeklējot 5
dažādas salu valstiņas un baudot atpūtu pasakainajā Karību jūrā – brīvais laiks pludmalēm, ostu pilsētiņām, iepirkšanās vai kruīza
ekskursijas pēc izvēles (par papildu samaksu). 1502. g. Kolumba atklātā Sentlūsija (St. Lucia) – viena no skaistākajām salām Karību jūrā,
kuras ikoniskās Piton dvīņu smailes kļuvušas par simbolu visam reģionam. Karību šarms Sentlūsijas galvaspilsētā Castries, sēra vulkāns
un krāteri ar dubļu vannām un burbuļojošiem avotiem, Dimantu dārzs ar ūdenskritumu, kurš atspīd dažādās nokrāsās, Francijas karaļa
karstie avoti, kuros veldzējusies Napoleona Žozefīne. Dārzu un plantāciju sala Barbadosa, kur britu un Karību kultūras saplūst vienā.
Slavenie Androdeda un Huntes dārzi. Barbadosas galvaspilsēta Bridžtauna. Vecākā dzīvojamā rezidence Karību salās Nicholas Abbey un
ruma fabrika ar vairāk nekā 300 gadus senu vēsturi. Harrison’s Cave – lielākā un skaistākā ala Mazo Karību salu baseinā. Sentmartina –
sala, kuru sadala divas valstis, Francija un Nīderlande lepojas ar savām pludmalēm un īpaši ar amizanto Lidmašīnu pludmali, kur lielie
airbusi laižas pāri atpūtnieku galvām. Lietusmežiem un vulkāniem bagātā St. Kitss, ko Kolumbs sākotnēji nodēvēja savā vārdā – par Svētā
Kristofera salu. Pastaigas Sentkitsas džungļos, iespēja iekarot Liamuiga vulkānu ar krātera ezeru, simpātiskā galvaspilsēta Brasseterre
un Brimstone Hill – lielākais cietoksnis Karību salās, dēvēts par Vestindijas Gibraltāru. Bijusī dāņu kolonija un slavenā pirāta Melnās Bārdas
štābs St. Thomas (ASV Virdžīnu salas) tagad ir tax free zona un iepirkšanās paradīze ar vairākām pasakainām, pasaules klases pludmalēm:
Magens Bay, Trunk Bay un Virdžīnu salu nacionālo parku. Lidojums Sanhuana – Rīga. Nākamā grupa 2018. gada janvārī.
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3★★★★– 3★★
9

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– luksusa kruīza kuģis, divvietīgas kajītes
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
2 – cenā iekļautas vīzas

AI – All Inclusive
FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
BB – tikai brokastis

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

KUR DRAKONI STAIGĀ PA ZEMI UN VULKĀNU EZERI MAINA KRĀSAS –
NOSLĒPUMAINĀS ZUNDA SALAS (INDONĒZIJA)

15 dienas
Kaut kur tālu tālu, otrā pasaules malā, iesprostota starp Āziju un Austrāliju atrodas noslēpumaina
02.11.-16.11. 2595 3★★★★+
salu grupa, ko sauc par Zunda salām jeb vietējo valodā Nusa Tenggara.
! 3★★★
JAUNUMS
3★★
Tā ir vieta, kur pa zemi staigā drakoni – par vienu no septiņiem pasaules dabas brīnumiem atzītie
S
IEPAZĪŠANĀ
HB
Komodo varāni, kuru biedējošais izskats kļuvis par iedvesmu Austrumu leģendām par pūķiem un
CENA!
ø
drakoniem. Tā ir vieta, kur atrodas dažas no interesantākajām cilšu arhitektūrām pasaulē: iezemieši
2
joprojām dzīvo primitīvās koka būdiņās ar īpatnējiem salmu jumtiņiem, kas atgādina dažādas rūķu
cepuru formas. Visbeidzot, tā ir vieta, kur saulrieta laikā gaisā paceļas lidojošās lapsas, kur pirms
12 000 gadiem dzīvojuši hobiti – dīvaini, aptuveni metru gari cilvēkveidīgi radījumi, – un kur atrodas
daudzkrāsaini vulkānu krātera ezeri, kuri laika gaitā maina krāsas...
Šī ir daudziem mītiem un noslēpumiem apvīta zeme.
Lidojums Rīga – Singapūra – Denpasara. Lidojums Denpasara – Maurame (Floresas sala).
Floresa – interesantākā no Zunda arhipelāga salām, kuru, pateicoties zaļumam un dabas krāšņumam, portugāļu kuģotāji nodēvēja
par Ziedu salu (Flores). Watublapi – ciems, kura ļaudis nēsā un īpašā Ikat tehnikā šuj krāšņākos tautastērpus Floresā. Floresas salas
grandiozākais dabas brīnums Kelimutu – trīs krātera ezeri vulkāna virsotnē, katrs savā krāsā: tumši sarkans, gaiši zils un melns. Vietējiem
šie krātera baseini, kas laika gaitā maina toņus, ir svētvieta, kur mājo gari, tāpēc katram no tiem ir piešķirts nosaukums – Debesu valstība,
Elle un Šķīstītava. Wologai ciems, kur lieliski saglabājušās īpatnējās Lionese arhitektūras būdas ar augstiem salmu jumtiem, kas sniedzas
gandrīz līdz zemei. Savdabīgā zilo oļu pludmale Penggajawa.
Izbrauciens ar laivu pa tropisko Septiņpadsmit salu arhipelāgu – skaisti zemūdens koraļļu dārzi, bagāta un krāsaina jūras dzīvnieku un
zivju pasaule, baltas smilšu pludmales un lielo sikspārņu kolonijas, kurus sauc par lidojošām lapsām. Palmu ieskautie Mangeruda karstie
avoti. Izvietojies Inerie vulkāna pakājē, Bena ciems ir labākais ngada kultūras paraugs ar iespaidīgiem akmens totēmiem, megalītiem
un monolītiem, svētajiem un upurēšanas altāriem, kā arī tradicionālajām cilts būdām. 2245 m augstais un ar perfektu piramīdas formu
apveltītais Inerie vulkāns.
Wawomundha Sarkanie krātera ezeri – 2001. gadā Mamomudha vulkāna izvirdums mainīja ainavu un izveidoja četrus oranži sarkanus
dīķus, kas kontrastē ar krātera pelēki balto klints virsmu un zaļo veģetāciju. Ngada cilts ciems Gurusina, kurš izvietojies gleznainā apvidū,
kalnu ielokā. Liang Bua – ala, kas 2003. gadā ieguva pasaules slavu, kad tika atrasti skeleti ar Floresas hobitiem – mistiskiem, aptuveni
metru gariem cilvēkveidīgiem radījumiem, kuru atklājums izraisījis revolūciju antropologu vidū. Aimere ciems, kas izslavēts ar palmu
sulas un palmu vīna gatavošanas tradīcijām. Džungļu ieskautais Ranamese krātera ezers. Kalnu pilsētiņas Ruteng un Bajawa. Golo Curu
kalns, no kura paveras lielisks skats pār Rutengas rīsu terasēm un ielejām. Cancar lingko rīsu lauks – iespējams, visdīvainākās rīsu terases
pasaulē, kas izveidotas zirnekļa tīkla formā. Todo ciems – savulaik te bija reliģiskais centrs un Manggaraian karalistes galvaspilsēta, kur
dzīvoja karaliskā ģimene; mūsdienās te ir saglabājusies viena no savdabīgajām Bungu mājam, kur klani pulcējās uz rituāliem. Atpūtas
diena Floresas salā, pludmalē pie Labuan Bajo.
2 dienu izbrauciens ar kuģīti pa Rinkas un Komodo salām, kas slavu iemantojušas, pateicoties vienam no mītiem un leģendām visvairāk
apvītajiem Zemes iemītniekiem – draudīgajiem Komodo varāniem – lielākā ķirzaka uz planētas, kas pasludināta par vienu no 7 pasaules
brīnumiem. Šie cieņu un respektu iedvesošie rāpuļi ir izcili mednieki – apveltīti ar kājām, kas ļauj ātri skriet, peldēt un kāpt kokos; asiem
zobiem, kas izdala indi, paralizējot upuri; spēcīgu asti, kas var dot letālu triecienu briedim, un ar rīkli, kas ļauj norīt visu kazu vienā rāvienā.
Komodo un Rinkas salu ainavā galvenokārt dominē savannas un zālieni. Pink Beach – Komodo sala var lepoties ar vienu no retajām rozā
smilšu pludmalēm pasaulē. Lidojums Labuan Bajo – Denpasara (Bali sala).
Bali sala – pēdējā pelde okeānā vai ekskursija, iepazīstot salas bagāto hindu kultūru vai krāšņās dejas. Tanah Lot okeāna templis, kurš
jau kļuvis par Bali simbolu un izdaiļo tūristu pastkartītes. Pērtiķu vērošana Pērtiķu meža džungļos un senais karaļu dārzs Taman Ayun.
Lidojums Denpasara – Singapūra – Rīga.
Maksimālais grupas lielums 18 pers.!

KUBA SALSAS RITMOS
13 dienas
16.11.-28.11. 2550 3★★★★
Lidojums Rīga – Havanna – Rīga.
HB
Kubas galvaspilsēta, kontrastiem bagātā Havanna – pasaules revolucionāra Fidela Kastro mītne,
FB
cukurniedru plantāciju un tabakas magnātu kādreizējās varas un bagātības simbols. Salsas nodarbība,
AI
slavenais Tropicana show. Pinar del Rio – UNESCO atzīts dabas parks, labākās tabakas plantācijas,
ø
cigāru fabrikas apmeklējums. Brīnišķīgā Vinales ieleja, brauciens ar laivu La Cueva del Indio. Kaﬁjas
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.
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Katrs dzirdējis, ka skaistāki par kalniem var būt tikai kalni,
kuros vēl nav būts. Vai tā tiešām ir, pārliecināties var, tikai dodoties
kalnos vēl un vēl. Taču arī atgriezties jau pazīstamās takās ir vērts, jo
sastingušie milži allaž tur azotē kādu pārsteigumu, un jauns skatu leņķis
katru ceļojumu padara citādu. Par pieredzes dažādību rūpējamies arī mēs!
ceļojuma apraksts

laiks

STARP DEBESĪM UZ ZEMI naktsmītnes viesnīcās

6 dienas
27.07.-01.08.

cena naktsmītnes

755 3★★★
Troļļu mēle, Mācītāja kancele, Kjeraga akmens, Buerdāles ledājs. Ceļojums, kurā iespēja pabūt trīs
skaistākajos Norvēģijas skatu punktos, kas ierindojami pasaules panorāmas skatu topā!
p
Maršruts aktīvās atpūtas cienītājiem.
Lidojums Rīga – Oslo; Stavangera – Rīga. Hallingdāles ieleja. Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Pārgājiens (2 h) uz Vēringa ūdenskritumu
(Vøringfoss). Brauciens gar ainavisko Sērfjordu. Pārgājiens (10 h) uz Troļļu mēli (Trolltunga) – milzīgu, smailu granīta skabargu, kas
pārkārusies pāri Tisedāles kraujas malai. Pārgājiens (5–6 h) uz Buerdāles ledāju – trešā lielākā Norvēgijas ledāja (Folgefonnes ledāja) mēli.
Lotes ūdenskritums (Låtefoss). Pārcelšanās pār Josenfjordu. Pārgājiens (5 h) uz Preikestūlena klinti (t.s. Mācītāja kanceli) pie Līsefjorda,
no kuras paveras skats uz vienu no skaistākajām ainavām Eiropā. Pārcelšanās pār Hegsfjordu. Pārgājiens (6 h) uz Kjeraga (Kjeragbolten)
akmeni (varenu klintsbluķi, iesprūdušu Līsefjorda kraujas malas plaisā), uz kura daži pat mēdz nostāties, lai nofotografētos.

AUSTRIJAS HIMALAJOS – AUGSTO TORŅU NACIONĀLAJĀ PARKĀ kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas
02.08.-10.08. 765 3★★★
Sešu dienu pārgājienu programma Austrijā, Zalcburgas zemes reģionā.
3★★
Kalnu programmas vadītājs Andris Krūmiņš. Turpceļš ar autobusu. Dzīvošana Bādgašteinas viesnīcā
HB
ar puspansiju (brokastīm un vakariņām). Ekskursija pa Bādgašteinas kūrortu (1000 m), apļveida
aklimatizācijas gājiens uz Poserhohe (1505 m). Teiksmainā Schuhﬂicker virotne (2214 m) un grēdas
n
treverss no Grossarl līdz Dorfgastein. Saullēkta sagaidīšana Rosskopf (1929 m) un četru virsotņu
traverss. Ferratu diena un Turchlwand virsotne (2577 m). “Zelta pilsētiņa” Rauris un aplis pāri Hirschkopf virsotnei (2252 m). Baltais ezers
Grosgloknera kalna pakajē. Sigmunda Tūna aiza. Lidojums Minhene – Rīga.
TATRU KALNU TŪRE kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem

9 dienas
15.08.-23.08. 375 3★★★
Pārgājieni Zemajos Tatros – iesildīšanās un virsotņu Chopok, Dumbier, Čertovica traverss. Vairāki
3★★
nopietni pārgājieni pa marķētām tūristu takām dažādos Augsto Tatru rajonos (Krivan apkārtne,
Priečne sedlo) un skaistākajā Rietumu Tatru ielejā (Rohaličska dolina) gar kalnu upēm ar
ūdenskritumiem, klinšu bluķiem un ezeriņiem. Kāpiens augstākajā Polijas virsotnē – Rysy kalnā (2499 m) un gājiens uz Morskie Oko
ezeru. Maltīte slovāku nacionālajā krodziņā Zbojnicka Koliba ar lielisku čigānu mūziku. Poprada ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un
termālo baseinu kompleksu Aquacity. Krāšņās Demanovas stalaktītu alas ar pazemes zālēm un eju labirintiem.

NO BESKĪDIEM POLIJĀ LĪDZ AUGSTAJIEM TATRIEM SLOVĀKIJĀ kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 7 dienas
19.07.-25.07. 295 3★★★
Brauciens pa Karpatu kalnu Beskidu grēdu. Pārgājiens uz Babia Gora virsotni Beskidu kalnos.
Brauciens ar plostiem pa Vahas upi pie Žilinas. Klinšu radzes un kanjoni Sulovske Skaly dabas
! 3★★
JAUNUMS
parkā. Brauciens ar pacēlāju Mala Fatra nacionālajā parkā uz Krivan virsotni. 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. 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.
KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI Slovēnija, Austrija
8 dienas
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām atbilstoši 15.08.-22.08. 595 3★★★
vēlmēm un iespējām. Lidojums Rīga – Venēcija. Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda
smaragdzaļa ezera krastā. Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas augstāko
virsotni Triglavu (2864 m), kuras siluets atradis vietu valsts karogā. Spēcīgākajiem 2 dienu pārgājiens uz Slovēnijas Jūlija Alpu augstāko
virsotni – Triglavu. Nakšņošana vienkāršā kalnu namiņā – viesnīcā 2000 m augstumā. Vintgara klinšu kanjons ar ūdenskritumu.
Pastaiga pa Ferlahas aizu – lejup un augšup pa stāvām kāpnēm, atklājot arvien jaunus pārsteigumus – pontonu tiltu, ūdenskritumu
un mierīgās Alpu pļavas. Pyramidenkogel (850 m v.j.l.) – tornis mežiem apauguša kalna virsotnē, no kura paveras fantastisks skats uz
vairākiem ezeriem, ieskaitot vislielāko Austrijā – Verterezeru. Brauciens Reisek kalnā (2959 m v.j.l.) ar zobratu vagoniņu ar ātrumu 30
km/h gar akmeņainām klintīm, caur 2,2 km garu tuneli. Pārgājiens kalnos. Mājupceļš ar autobusu.
Kalnu pārgājienu instruktors Laimonis Petrusēvičs.
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3★★★, 3★★
9

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
– četrvietīgas kajītes ar dušu un WC
n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
1 ★★★ – apartamenti ar 4-6 gultām, divvietīgas guļamistabas, WC un duša, virtuve ar visu ēdiena pagatavošanai nepieciešamo, atpūtas istaba

ceļojuma apraksts

laiks

PIRENEJU SKAISTĀKĀS VIETAS kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem

8 dienas
25.07.-01.08.

cena naktsmītnes

995 3★★★
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga.
3★★
Torla – ciemats Ordesa y Monte Perdido nacionālā parka pievārtē, kas piekļāvies Mondarruego klintīm.
Pārgājiens GR-11 gar straujo, krāčaino Arzas upi. Col du Pourtalet (1794 m v.j.l) un Col du Aubisque
(1709 m v.j.l.) pārejas ceļā uz Lurdu – pārgājiens kalnos starp Franciju un Spāniju. Lurda – neliela, bet slavena pilsētiņa Pireneju priekškalnēs,
kas plaši pazīstama, kā Sv. Marijas parādīšanās vieta. 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. 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. Kalnu krokās starp Spāniju un Franciju paslēpusies pundurvalstiņa Andora (Andorra). Barselona: Rambla avēnija,
Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls. Montserrata – svētceļojumu vieta
un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā.

EIROPAS KRĀŠŅIE ALPI brauc, ja kalni sauc!

9 dienas
30.07.-07.08. 645 3★★★
Vācijas, Austrijas un Itālijas skaistākās kalnu ainavas lielajiem un mazajiem dabas mīļotājiem!
Lidojums Rīga – Minhene.
Pastaiga Bavārijas Alpos ar skatu uz Vācijas augstāko virsotni Cūgšpici. Austrijas Tiroles Alpi: Grosgloknera Alpu panorāmas ceļš,
Krimla ūdenskritums. Krāsainā Svarovski kristālu pasaule Vatenas muzejā. Alpu skatu ziņā visunikālākajā reģionā pie Kortīna
d’Ampeco: brauciens ar pacēlāju kalnos uz Tre Cime seno koraļļu iekrāsotajām klintīm un atpūta pie Misurinas ezera; pacēlājs un pastaiga
kalnos, baudot panorāmu ar 5 rifu torņiem Cinque Torri. Augstā Tauerna nacionālā parka teritorijā esošā Raiseka kalnu grēda –
kristāldzidro ūdenskrātuvju spoguļos. Dahšteinas kalni – unikāli kaļķakmens kalni, bagāti ar milzu ledus alām un Mamutu alām, kuru
mūžīgo mainību apliecina arvien jaunas stalaktītu un stalagmītu ﬁgūras. Romantiskais Zalckamergūtas ezeru ceļš – Volfganga ezers,
Aterezers un Mondezers. Mājupceļš ar autobusu.

LIVINJO – ITĀLIJAS ALPU MAZĀ TIBETA kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem

8 dienas
28.06.-05.07. 825 3★★★
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām
atbilstoši vēlmēm un iespējām. Populārais, sniegiem bagātais slēpošanas kūrorts Livinjo – elpu
aizraujošs arī vasarā, kad sniegotā ieleja pārvēršas par zaļu paradīzi.
Kalnu pārgājienu instruktors Laimonis Petrusēvičs.
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga. Katru dienu pārgājieni tiks organizēti citā Alpu masīvā Livinjo reģionā. Monte Vago kalns (3058 m) un
panorāma uz visu Livinjo ieleju. Ar pacēlāju Carosello 3000 uz Involt dali Resa kalnu (2900 m), kur mežā būs iespēja sasmaržot un saklausīt
vietējo ﬂoru un faunu. Skats uz Livinjo ieleju un Livinjo ezers visā tā krāšņumā no Fopel (2928 m) virsotnes. Monte Motto (2712 m) –
pastaigu takās jūs varat sagaidīt tikšanos ar “vietējiem” kalnu iemītniekiem – kalnu āžiem. Pēc ﬁziskajām aktivitātēm iespēja palutināt
sevi viesnīcas baseinā un pirtiņā un vakaros nobaudīt vietējo tradicionālo ēdienu Pizzoccheri ansamblī ar kādu labu itāļu vīnu. Sešas
naktis viesnīcā Livinjo ielejā.

ITĀLIJAS DOLOMĪTU ALPI kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem
9 dienas
05.07.-13.07. 655 3★★★
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām
atbilstoši vēlmēm un iespējām. 4 naktis vienā naktsmītnē Itālijas Dolomītu Alpu reģionā!
Kalnu pārgājienu instruktors Laimonis Petrusēvičs.
Lidojums Rīga – Milāna. Katru dienu pārgājieni tiks organizēti citā Itālijas Dolomītu Alpu masīvā. Ar pacēlāju līdz Passo Pordoi (2242
m v.j.l.), kāpiens līdz Fedala ezeram. Pārgājiens Vall di Fassa reģionā ar panorāmas skatu uz Marmoladas ledāju un augstāko virsotni
Marmolada (3343 m v.j.l.), kas padara Dolomītus tik daudzkrāsaini neatkārtojamus. Pacēlājs līdz 3000 m v.j.l. pie Cristallo virsotnes
pavērs panorāmu uz plašo Kortīnas ieleju, sniegotajām virsotnēm un mazajiem ciematiņiem. Austrijas Tiroles Alpi: Grosgloknera Alpu
panorāmas ceļš. Mājupceļš ar autobusu.
PA KORSIKAS KALNU VIRSOTNĒM

10 dienas
24.09.-03.10. 725 3★★★
Turpceļš ar autobusu.
1 ★★★
Brauciens uz Tirēnu jūras piekrasti, pārcelšanās uz Korsiku. Kāpieni slavenākajos Korsikas kalnos –
9
Monte Chinto kalnā – Korsikas augstākajā virsotnē (2706 m), Zelta kalnā (Monte d’Oro, 2389 m),
cascade des Anglais. Kalnu ieskautā pirmā Korsikas galvaspilsēta Korte. Dramatiskais ceļš gar
Spelunkas aizu uz Col de Vergio pāreju. Klintis Scala di Santa Regina. Pastaiga pie Les Calanches klintīm. Klinšu un ūdeņu ieskautais
Portu kūrorts. Napoleona dzimtā pilsēta Ajačo. Pastaiga kalnos pie skaistākās kalnu pārejas Korsikā Col de Bavella. Uz kaļķakmens klintīm
celtā senā Bonifačo pilsēta. Prāmis uz Sardīniju (Bonifacio – Santa Teresa di Gallura).
Lidojums Olbija – Rīga.

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

KANĀRIJU SALU KALNU TŪRE AR UZKĀPŠANU ATLANTIJAS SALU AUGSTĀKAJĀ VIRSOTNĒ TEIDĒ (3718 M)

8 dienas
24.04.-01.05.

cena naktsmītnes

1195 3★★★★
Tenerife – lielākā no salām slavena ar savu neaprakstāmo un kontrastaino dabu. Visapkārt salai
plešas kalnu grēdas, bet salas centrālajā daļā ir pamanāms pasaulē trešais lielākais vulkāna krāteris
! 3★★★
JAUNUMS
0
Las Caņadas del Teide, kura diametrs ir 18 km, bet augstums ir 3718 m.
HB
Lidojums Rīga – Tenerife (tiešais lidojums).
ø
Tenerifes lielais noslēpums – Anagas kalnu masīvu unikālie un ļoti apdraudētie laurisilvas (lauru) koku
meži, endēmiski augi, Pico del Inges virsotne, zaļas ielejas, kalnu ainavas un gleznaini piekrastes skati.
Vidējas grūtības pārgājiens Anagas kalnu masīvā (~10 km, 4-5 stundas, pārsvarā lejupejošs). Atpūta pie okeāna Santa Cruz. Tenerifes
simbols Las Caņadas del Teide nacionālais parks atrodas vairāk nekā 2000 m v.j.l. Augstas grūtības pārgājiens uz Teides virsotni. Pirmais
posms līdz Altavistas kalnu apmetnei (retināts gaiss, 6,5 km, ~4 stundas). Zvaigžņots vakars, klusums un neaizmirstami skati Teides
nacionālā parka kalnu kempingā 3270 m augstumā. Iespējams nedoties šajā pārgājienā un palikt Teides viesnīcā (par papildu samaksu).
Kāpiens līdz Teides virsotnei (vidējas grūtības, 2 km, kāpums 460 m, retināts gaiss) un saullēkta sagaidīšana. Ir iekarota Teide – ne vien
Kanāriju salu un Spānijas, bet visu Atlantijas okeāna salu augstākā virsotne! Gājiens lejup gar Pico Viejo vulkānu (vidējas grūtības, 8 km)
līdz Garsijas klintīm. Parka apskate – lavas lauki, vulkāna krāteris un neparastie klinšu veidojumi, Karalienes kurpītes, Mēness ainavas un
krāsainās smiltis Minas de San Jose. Pēcpusdiena atpūtai. Vulkāns pazemē – pasaulē ceturtās lielākās lavas alas Vēja alas. Icod de los Vinos
pilsētiņa – Sv. Marka baznīca un unikālais, tūkstošgadīgais pūķkoks ar grandiozām, 600 m stāvām klints sienām. Pārgājiens leģendām
apvītā Maskas aizā (vidējas grūtības, 7,5 km, kritums 560 m). Teno kalnu stāvkrasts un grandiozās Los Gigantes klintis. Brauciens ar
kuģīti, delfīnu vērošana. Tenerifes augstāk esošais ciemats Vilaﬂora jeb Ziedu pilsēta. Dabas meistardarbs, erozijas veidotais Paisaje Lunar
jeb Mēness ainava (vidējas grūtības, 13 km, 5-6 stundas).
Lidojums Tenerife – Rīga.

NO PARNASA LĪDZ OLIMPAM. GRIEĶIJAS KALNI
8 dienas
13.09.-20.09. 785 3★★★
Lidojums Rīga – Atēnas. Pasaules naba Delfu svētvietā, Apollona templis, Delfu orākuls un Kastālijas
avoti. Pārgājiens otrajā augstākajā kalnu masīvā Grieķijā ar vareno Parnasu (2457 m v.j.l.), kas izslavēts
!
JAUNUMS
ne tikai ainavisko skatu dēļ, bet arī kā Dievu, spārnotā Pegasa un daiļo mūzu mājvieta. Jums būs
iespēja doties pārgājienā pa, iespējams, pasaulē senāko pastaigu taku Arhaios Monopati, iztēlojoties Apollona un mūzu, Dionīsa un
Pāna kādreizējo dzīvi Parnasa augstumos ... Olimpa kalns – sengrieķu dievu mājoklis, mītiska vieta, kuru vislabāk iepazīt, pastaigājoties
pa kalnu takām Enipejas aizā (~5 stundas) Mitikas virsotnes (2991 m v.j.l.) pakājē. Pašiem spēcīgākajiem ir iespēja mēģināt iekarot arī
šo Grieķijas augstāko virsotni. Maķedonijas Filipa dārglietas Verginā. Meteoras klintis un klosteru kolonija. Janina – mūsdienīga un
rosīga pilsēta, kuras vārds saistās ar turku valdnieka Alī pašā atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. Peramas alu labirints – 1700 m garā,
daudzkrāsainā stalaktītu un stalagmītu pasaule. Pārgājiens pa Zagorijas ciemiem 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. Pastaiga uz
skatupunktu, no kurienes vērojama Vikas aiza – 915 m dziļā aiza ir garākais (un varbūt pat skaistākais) kanjons Grieķijā, ko bieži salīdzina
ar Lielo kanjonu. Kastrijas stalaktītu alas ar pazemes ezeriem. Gājiens gar kalnu dzelzceļa Odontotos līniju pa klintīs izcirstu ceļu, pa
mežonīgo Vouraikos upes kanjonu, ko savulaik esot izracis Hērakls. Atēnu Akropoles apskate.
Lidojums Atēnas – Rīga.
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3★★★★– 3★★

0

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– komfortablas tūristiem pielāgotas jurtas

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

PAKISTĀNAS EKSPEDĪCIJA – TREKINGS UZ PASAULES JUMTU... K2, Baltoro, Concordia

25 dienas
29.06.-23.07.

cena naktsmītnes

Pasaules labākais kalnu trekings, kas ved uz četru astoņtūkstošnieku bāzes nometnēm un ļauj
2995 3★★★★
3★★★
nostāties pasaules varenākās piramīdas un planētas otra augstākā kalna – slavenā K2 jeb Čogori –
3★★
priekšā. Leģendārs ceļojums no Himalajiem uz Karakoruma kalnu sirdi un lielāko augsto kalnu
FB
koncentrāciju uz planētas – slaveno Konkordiju.
ø
Maksimālais grupas lielums – 16 personas! Grūtības pakāpe: augsta.
2
Ceļojuma pamatdaļa norisinās pa ceļotājiem drošo un draudzīgo Baltistānas reģionu – 3000-5000 m
v.j.l. augstumā ar ļoti pakāpenisku aklimatizāciju un bez alpīnisma elementiem!
Iespējams pagarinājums līdz Gašerbruma I & II un K2 bāzes nometnēm.
Lidojums Rīga – Stambula – Islamabada – Stambula – Rīga. Lidojums uz Skardu Baltistānā, kas pamatoti tiek dēvēts par skaistāko
komerciālo lidojumu pasaulē, skaidrā laikā lidojot garām Nanga Parbat (8125 m v.j.l.) – 9. augstākajai virsotnei pasaulē, bet tālumā pat
paveras skats uz K2 jeb Čogori. Baltistāna – par Mazo Tibetu un Pakistānas Tibetu dēvēto reģionu apdzīvo balti cilts. Sniegotu virsotņu
ieskautā Baltistānas reģiona galvaspilsēta Skardu, kur zaļās oāzes un tuksnešu kāpas kontrastē ar baltajiem kalnu sniegiem. Deosai
Plains – planētas augstākais zālienu plato (4100 m), kuru no visām pusēm kā bļodā ieskauj sniegiem klāti kalni un pakalni. Unikālās
krāsu gammas un nokrāsas Satparas ezerā. Šigaras radžu forts – tipisks Baltistānas un Tibetas reģiona pils paraugs. 16 dienu ilgs
pasaules labākais kalnu trekings – 95 km garš pārgājiens līdz planētas neiekarojamākā kalna K2 bāzes nometnei, Karakoruma kalnu
sirdī. Pārgājiens līdz 5000 m augstai atzīmei ar ļoti pakāpenisku aklimatizāciju, porteru komandu, kalnu gidiem un pavāra komandu.
Trekinga laikā – nakšņošana teltīs. Biafo ledājs – pasaules trešais garākais ledājs ārpus polu reģioniem, kas garumā sasniedz 63 km, bet,
savienojoties ar Hispar Glacier, kopā veido garāko nepārtraukto ledāju sistēmu pasaulē. Bakhordas kalns, kuram piemīt interesantas
formas virsotne, kā dēļ vietējie to iesaukuši par Baltoro Dāmas pirkstiņu. 7000-8000 metru augstu virsotņu ielenktā Baltoro ledāja ieleja –
Pakistānas slavenākā un iespaidīgākā ieleja. Tumšais, 62 km garais Baltoro Glacier ir ceturtais lielākais ledājs pasaulē ārpus abiem poliem.
Uz šīs 2 km platās ledus upes var redzēt dziļas plaisas, aizas, milzīgus, pilnīgi baltus aisbergus, kas dreifē pa tumšo ledus upi, ledus arkas,
dažādu nokrāsu ūdens baseinus, strautiņus, kā arī smilšu kāpas un pat uz ledāja ziedošas puķes. Baltoro ledāja dīvainākais veidojums –
ledus-akmens sēnes. 6611 m augstais Paiju jeb Sāls kalns, kura virsotnē atrodas pamatīgs ledāja klucis, apkārt tam paceļas stāvi,
piramīdveida klinšu stabi, bet kalna dienvidu un austrumu fasāde ir izteikti stāva, padarot to par kārtīgu izaicinājumu profesionāļiem.
Biaho kalnu grēda ar izroboto Uli Biaho Tower klinšu torni. Katedrāle – kalns, kuram tāds nosaukums piešķirts, jo tas rada asociācijas
ar masīvu dievnamu. Leģendārā Trango Towers kalnu sistēmu, kurai nav līdzīgu uz mūsu planētas – augstākā vertikālā siena pasaulē
un gigantiskais pīlāra formas kalns Nameless Tower ir klinšu kāpēju elites Meka. Tuvojoties Konkordijai, ainava kļūst arvien arktiskāka
un sniegiem, ledājiem bagātāka – 7273 m augstais Muztagh Tower, sniegbaltā Biarchedi kalnu grēda, Yermanendu Glacier, Mandu
Gacier, Baile Glacier, Muztagh Glacier un Lhungka Glacier ledāji. Masherbrum jeb K1 – bagātiem sniegiem klātais 7821 m augstais kalns
tulkojumā nozīmē Kalnu lēdija jeb Kalnu karaliene. Viena no pasaules skaistākajām kalnu ainavām Konkordija – vieta Karakoruma kalnu
pašā sirdī, kur tiekas pieci ledāji, bet virs tiem paceļas četri no planētas četrpadsmit astoņtūkstošniekiem un trešdaļa jeb seši no pasaules
astoņpadsmit augstākajiem kalniem, kuri sniedzas pāri 7900 m atzīmei: K2 (8611 m), Gasherbrum I (8068 m), Broad Peak (8050 m),
Gaherbrum II (8035 m), Gasherbrum III (7952 m) un Gasherbrum IV (7925 m). Gasherbrum I & II bāzes nometne. Baltoro Kangri, Mitre
Peak, Marble Peak, Snow Doom. Khakhal Glacier ledājs. Broad Peak un bāzes nometne – kupola formas kalns ir kļuvis par visiecienītāko
no Pakistānas astoņtūkstošniekiem, kura virsotni ir iekarojis arī latvietis Valdis Puriņš. K2 bāzes nometne un balti melnais Godwin Austen
Glacier. Kačuras ezers, kurā spoguļojas kalnu virsotnes. Brauciens caur slavenās Indas upes kanjonu. Iespējams, skaistākais planētas
ceļš, par 8. pasaules brīnumu dēvētais Karakoram Highway, no kura paveras skati ar leģendāro Himalaju milzi – Nanga Parbat kalnu
(8125 m v.j.l.). Jaglot – vieta uz Karakoram Highway, kur tiekas planētas trīs augstākās kalnu grēdas: Himalaji, Karakoruma un Hindukuša
kalni. Brauciens pāri Babusar kalnu pārejai (4167 m v.j.l.), kurai raksturīga Tibetas plato līdzīga ainava. Gleznainais Saiful Muluk ezers. Zaļā
Naran un Kaghan ieleja. Pakistānas modernā galvaspilsēta Islamabada un tās simbols – Karaļa Faisala mošeja.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!
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Kipra
Labi, nav jau gluži visur palmas, ja vien neiedomājas saulsargu par
tādu esam. Taču Kiprā un Madeirā ir iespēja par gluži humānām
cenām uzkrāt saules, jūras un vietējās virtuves vitamīnus, uzlādēt
baterijas, lai spētu izturēt nākamo darba cēlienu. Un arī apkārtnē
ir ko redzēt, ja sagribas paņemt atelpu no atpūtas.

Siltākā vieta Eiropā un Vidusjūrā – 70 km uz dienvidiem no Turcijas!
Kilometriem garas neskartas smilšu pludmales, iespaidīgas kalnu
grēdas un plaši līdzenumi
Veselīga un garda Vidusjūras virtuve!
Ekskursiju dažādība no aktīvas atpūtas līdz Vidusjūras civilizāciju
vēstures liecībām
Izdevīgas cenas atpūtas ceļojumiem un īpaši piedāvājumi ģimenēm!
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Ceļojums grupā
ar plašu ekskursiju programmu, nakšņošanu 4* viesnīcā Vidusjūras krastā ar vienu no skaistākajām smilšu pludmalēm Ziemeļkiprā,
brokastis un vakariņas, ieejas maksas un pusdienas ekskursiju dienās iekļautas cenā!

KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI

8 dienas

01.04., 29.04. lidojums Rīga – Stambula – Kipras sala – Stambula – Rīga (regulārais reiss)
01.04.-08.04.
745 3★★★★
FB
25.09. – 06.11. lidojums Rīga – Kipras sala – Rīga (čarterlidojums ar neilgu apstāšanos Antālijā).
29.04.-06.05.
Kirēnija (Kyrenia) – kalnu ieskauta, simpātiska pilsētiņa ar seniem namiem, masīvu cietoksni un gleznainu
HB
ostu, kur noenkurojušās jahtas, zvejnieku laivas un seni burinieki. Ne velti Kirēnija tiek saukta par simpātiskāko 25.09.-02.10.
675 ø
piekrastes pilsētiņu Vidusjūras baseina austrumdaļā. Romantiskās augustīniešu klostera drupas – Bellapais 02.10.-09.10.
abatija. Svētā Hilariona cietoksnis elpu aizraujošu klinšu virsotnēs augstu virs Kirēnijas pilsētiņas, šo pasaku pili 09.10.-16.10.
Volts Disnejs izmantojis kā modeli multiplikācijas ﬁlmai Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. Barnabasa klosteris – ikonu 16.10.-23.10.
kolekcija un Sv. Barnabasa kapavieta, kurš kopā ar apustuli Paulu pirmie sāka sludināt kristietību Kipras salā. Kipras 23.10.-30.10.
iespaidīgākās antīkās romiešu pilsētas drupas Salamis. Famagusta – savulaik viena no bagātākajām pasaules
595
pilsētām, kuras krāšņā vēsture skatāma skaistajā vecpilsētā, varenajos viduslaiku nocietinājumos un iespaidīgajos 30.10.-06.11.
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, kuras attēls rotā neskaitāmas pastkartītes un tūristu brošūras – Zelta pludmale
Karpazas pussalā. Salas galvaspilsēta Nikosija, kur blakus sadzīvo krustnešu un Osmaņu impērijas laika celtnes.
Atpūta ★★★★ viesnīcā Vidusjūras krastā.

Individuālajiem ceļotājiem
Čarterlidojums, 2*/3*/4*/5* viesnīcas ar ēdināšanu un tranfērs katru piektdienu no 25.09. līdz 06.11. (8 dienas / 7 naktis) no 295 EUR
Piedāvājam pašu pārbaudītas viesnīcas no 2*+ BB līdz 5* All Inclusive līmenim.
Īpašas cenas bērniem! Visus reisus pavada un par klientiem rūpējas Impro pārstāvji.

TOYKI’S BAY MAVI 2*+ BB / HB / AI
PIE JŪRAS, ĢIMENĒM, ĪPAŠAS CENAS AUTO ĪREI!
2+* viesnīcas komplekss Vidusjūras krastā, 60 km attālumā no Kirēnijas pilsētas. 5 min. gājiens līdz privātai smilšu pludmalei. Komplekss
sastāv no galvenās ēkas un apartamentiem pie baseina. Viesnīcas viesiem īpašas cenas auto īrei (65 EUR auto īre 3 dienām, standarta cena –
90 EUR).
Viesnīcas aprīkojums: āra baseins, slīdkalniņi, bērnu laukumiņš, restorāns, bārs, valūtas maiņa, Wi-Fi, auto īre.
Istabas aprīkojums: franču balkons / terase, ledusskapis, minibārs, satelīta TV, gaisa kondicionētājs, fēns, Wi-Fi.
Standarta istabas / izlidošanas datums
25.09.-02.10.
DBL / TRPL BB
395
SGL BB
465
piemaksa par HB
piemaksa par AI
1. bērns (2-12 gadi) BB
2. bērns (2-12 gadi) BB
315

8 dienas / 7 naktis
02.10.-09.10., 09.10.-16.10., 16.10.-23.10., 23.10.-30.10.
385
455
40 (1. bērnam bez maksas, 2. bērnam 50% atlaide)
135 (1. bērnam bez maksas, 2. bērnam 50% atlaide)
255
295

30.10.-06.11.
295
365
115
215
265
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MOUNTAIN VIEW 3* BB / HB
3* viesnīcas komplekss, kas sastāv no galvenās ēkas un bungalo tipa ēkām. 7 km līdz Kirēnijas pilsētas centram, 15-20 minūšu gājiens
līdz smilšu pludmalei (labas kvalitātes, publiskā).
Viesnīcas aprīkojums: āra baseins, galda spēles, restorāns, bārs, valūtas maiņa, seifs recepcijā, Wi-Fi.
Istabas aprīkojums: balkons, ledusskapis, minibārs, satelīta TV.
Standarta istabas / izlidošanas datums
25.09.-02.10.
DBL BB
415
SGL BB
485
piemaksa par HB
bērns (2-12 gadi)

8 dienas / 7 naktis
02.10.-09.10., 09.10.-16.10., 16.10.-23.10., 23.10.-30.10.
395
465
40 (bērnam 50% atlaide)
255

30.10.-06.11.
315
375
215

Ir pieejami BUNGALO ar vienu un divām guļamistabām.

ADA BEACH 3*+ BB / HB
VISĀM ISTABĀM SKATS UZ JŪRU!
3* viesnīca jūras krastā, visām istabām skats uz jūru. 8 km līdz Kirēnijas pilsētas centram.
Viesnīcas aprīkojums: āra baseins, pludmale (smilšu un sauļošanās terase), restorāns, bārs, auto īre, valūtas maiņa.
Istabas aprīkojums: balkons/franču balkons, satelīta TV, seifs, minibārs, fēns vannas istabā, centrālā gaisa kondicionēšanas sistēma.
Bezmaksas: internets viesnīcas vestibilā. Par maksu: SPA centra pakalpojumi.
Standarta istabas / izlidošanas datums
8 dienas / 7 naktis
25.09.-02.10.
02.10.-09.10., 09.10.-16.10., 16.10.-23.10., 23.10.-30.10.
DBL BB
495
435
SGL BB
585
515
piemaksa par HB
55
(bērnam bez maksas)
40 (bērnam bez maksas)
1 bērns (2-12 gadi)
255
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30.10.-06.11.
375
445
215

OSCAR RESORT HOTEL & SPA 4* BB / HB
TUVU PILSĒTAI, PIE JŪRAS, IESPĒJAMS IZMANTOT 4* UN 5* VIESNĪCU TERITORIJU!
Oscar Resort 4* atrodas Vidusjūras krastā, tās viesiem iespējams izmantot blakus esošās Vuni 5* viesnīcas teritoriju – pludmali,
sauļošanās terases, dārzu un bērnu spēļu laukumu. 1,5 km līdz Kirēnijas pilsētas centram (20 min. gājiens kājām līdz slavenajai Kirēnijas
vecpilsētas ostai), trīs reizes dienā pilsētā iespējams nokļūt ar viesnīcas vilcieniņu.
Viesnīcas aprīkojums: pludmale (sauļošanās terase), 3 āra baseini (viens ar mākslīgu viļņu veidotāju, viens ar slīdkalniņiem), restorāns,
bārs, SPA, Mini Market, bērnu laukums, valūtas maiņas punkts, auto īre.
Istabas aprīkojums: balkons vai terase, satelīta TV, seifs, minibārs, fēns vannas istabā, kondicionētājs.
Bezmaksas: sauna, tenisa korti, shuttle transports uz Kirēniju. Par maksu: izklaides uz / pie ūdens, SPA centra pakalpojumi, internets.
Standarta istabas / izlidošanas datums
25.09.-02.10.
DBL / TRPL BB
SGL BB
piemaksa par HB
1. bērns (2-12 gadi) BB
2. bērns (2-12 gadi) BB

8 dienas / 7 naktis
02.10.-09.10., 09.10.-16.10., 16.10.-23.10., 23.10.-30.10.
525
625
60 (bērniem bez maksas)
255
345

30.10.-06.11.
455
545
215
295

j
Ģ
ļ
Ir pieejamas
ĢIMENES VILLAS ar divām gguļamistabām.

SALAMIS
LAMIS BAY CONTI HOTEL & CASINO 4+* HB / AI
PLAŠA PRIVĀTA SMILŠU PLUDMALE!
Salamis Bay Conti Hotel & Casino 4+* atrodas Vidusjūras krastā, viesnīcai ir privāta smilšu pludmale, visām istabām ir sānu skats uz jūru!
8 km līdz Famagustas pilsētas centram.
Viesnīcas aprīkojums: pludmale (smilšu un sauļošanās terase), slēgtais baseins un āra baseins, akvaparks, bērnu baseins un rotaļu
laukumiņš, restorāns, bārs, SPA, Mini Market, bērnu klubs, auto īre, kazino.
Istabas aprīkojums: balkons, satelīta TV, seifs, minibārs, fēns vannas istabā, kondicionētājs.
Bezmaksas: ﬁtnesa centrs, tenisa korti, internets viesnīcas vestibilā. Par maksu: izklaides uz / pie ūdens, SPA centra pakalpojumi.
Standarta istabas / izlidošanas datums
25.09.-02.10.
DBL HB
615
SGL HB
745
piemaksa par AI
1 bērns (2-12 gadi) HB

8 dienas / 7 naktis
02.10.-09.10., 09.10.-16.10., 16.10.-23.10., 23.10.-30.10.
595
715
95 (1. bērnam bez maksas, 2.bērnam 50% atlaide)
255

30.10.-06.11.
495
595
215

Ir pieejamas ĢIMENES VILLAS.

www.impro.lv

23

VUNI PALACE HOTEL 5* HB
TUVU PILSĒTAI, PIE JŪRAS, IESPĒJAMS IZMANTOT 4* UN 5* VIESNĪCU TERITORIJU!
Atrašanās: Vuni Palace Hotel 5* atrodas Vidusjūras krastā, ir sava pludmale un plašas sauļošanās terases. Elegantas istabas, izsmalcināts
SPA centrs un plašās terases vedina uz relaksāciju un atpūtu. Viesnīcas teritorijā ir kazino. 1,5 km līdz Kirēnijai (20 min. gājiens kājām līdz
slavenajai Kirēnijas vecpilsētas ostai).
Viesnīcas aprīkojums: pludmale (smilšu/oļu un sauļošanās terases), apsildāms slēgtais baseins, āra baseins, restorāns, bārs, SPA centrs,
sauna, tvaika pirtis, frizētava, ﬁtnesa centrs, bērnu laukums, kazino.
Istabas aprīkojums: balkons, satelīta TV, seifs, minibārs, fēns vannas istabā, kondicionētājs.
Bez maksas: ﬁtnesa centrs, sauna, shuttle transports uz Kirēniju, pieeja internetam. Par maksu: SPA centra pakalpoumi, izklaides uz/pie ūdens.
Standarta istabas / izlidošanas datums
25.09.-02.10.
DBL / TRPL HB
SGL HB
bērns (2-6 gadi) HB
bērns (7-12 gadi) HB

8 dienas / 7 naktis
02.10.-09.10., 09.10.-16.10., 16.10.-23.10., 23.10.-30.10.
625
750
255
385

30.10.-06.11.
555
650
215
325

CRATOS PREMIUM 5*+ FB +
PLAŠA PRIVĀTA SMILŠU PLUDMALE, TEMATISKIE RESTORĀNI, PLUDMALES KLUBS !
Atrašanās: Cratos Premium 5* atrodas Vidusjūras krastā, 5 km no Kirēnijas centra. Kompleksu veido galvenā ēka, kas sadalīta divos spārnos –
austrumu un rietumu, dārza villas, kā arī plaša baseina un privātās smilšu pludmales teritorija. TOP sezonā plašas izklaides iespējas katru vakaru.
Viesnīcas aprīkojums: privāta puldmale (smilšu un sauļošanās terases), slēgtais baseins un āra baseins, bērnu baseins, spēļu istaba, bērnu klubiņš,
tematiskie restorāni, bāri, pludmales/nakts klubs, konferenču zāles, SPA centrs, ﬁtnesa centrs, ūdens izklaides piedāvājumi, auto īre, kazino.
Istabas aprīkojums: franču balkons, satelīta TV, gaisa kondicionētājs, seifs, fēns, minibārs.
Bezmaksas: ﬁtnesa centrs, sauna, tvaika pirts, internets viesnīcā.
Par maksu: izklaides uz/pie ūdens, SPA centra pakalpojumi, spēļu istaba, bērnu klubs.
Standarta istabas / izlidošanas datums
25.09.-02.10.
DBL FB+
975
SGL FB+
1255
bērns (2-6 gadi) FB+
bērns (7-12 gadi) FB+
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8 dienas / 7 naktis
02.10.-09.10., 09.10.-16.10., 16.10.-23.10., 23.10.-30.10.
955
1230
255
535

30.10.-06.11.
855
1095
215
465

Izvērstu informāciju par cenām bērniem, istabu ietilpību un ēdināšanas pakalpojumiem, kā arī ekskursiju
piedāvājumu atradīsiet IMPRO birojā, mājaslapā un pie aģentiem visā Latvijā.

Madeira
Sala Atlantijas okeānā 1000 km attālumā no Eiropas
un 500 km no Āfrikas krastiem
Maigs un patīkams subtropu klimats un eksotiski
ziedi visu gadu!
Pirmo reizi tiešo lidojumu sezona no Rīgas uz
Madeiru!
Elpu aizraujoši dabas skati, jo puse salas teritorijas
atrodas augstāk par 700 m v.j.l.
Lieliska atpūta un īpaši piedāvājumi ģimenēm!
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Ceļojums grupā
Tiešais lidojums uz Madeiru, plaša ekskursiju programma, ieejas maksas iekļautas cenā, nakšņošana 4* viesnīcā okeāna krastā.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
8 dienas
Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā – ir krāšņa sala, kas apbur ar
27.10.-03.11. 1125 3★★★★
ø
iespaidīgiem kalnu un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem virs 03.11.-10.11.
jūras līmeņa, un visu gadu te baudāms maigs subtropu klimats. Madeira ir mājvieta aizvēsturiskajiem 10.11.-17.11.
laurisilva mežiem (UNESCO), senām tradīcijām un slavenajiem Madeiras vīniem.
17.11.-24.11.
Lidojums Rīga – Funšala (tiešais lidojums).
24.11.-01.12.
Madeiras galvaspilsēta Funšala – botāniskais dārzs, vecpilsēta un Adegas de Sao vīna darītava ar
Madeiras vīniem, Mercado dos Lavradores tirgus. Salas centrālā daļa – gleznaino skatu ielejas un virsotnes. Cabo Girao – Eiropas otra augstākā
klints, kas iesniedzas okeānā, zvejnieku ciematiņš Kamara de Lobuša, ko gleznojis Vinstons Čērčils. Pico dos Barcelos virsotne un ainavas līdz
horizontam. Salas austrumu daļa: viena no Madeiras augstākajām virsotnēm Pico do Arieiro, foreļu audzētava, pastaiga gar levadām cauri
endēmiskam laurisilvas mežam, grandiozie skati no Balcoes. Santanas mājiņas ar raksturīgajiem trijstūrveida jumtiem, Penchas de Aquia
gleznainā klints. Salas rietumu daļa: Paul da Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sexal ūdenskritumi, Sanvisente –
vulkānu izpētes centrs un alas. Monte ar tropiskajiem dārziem. Atpūta pie okeāna un iespēja apmeklēt folkloras programmu.
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ZELTA SALA PORTO SANTO
8 dienas
10.11.-17.11. 1215 3★★★★
Ar atpūtu **** talasoterapijas un SPA viesnīcā okeāna krastā vienā no skaistākajām pludmalēm
ø
24.11.-01.12.
Madeiras arhipelāgā.
Lidojums Rīga – Funšala (tiešais lidojums). Madeiras galvaspilsēta Funšala – botāniskais dārzs,
!
S
JAUNUM
vecpilsēta un Adegas de Sao vīna darītava ar Madeiras vīniem. Salas austrumu daļa: viena no Madeiras
augstākajām virsotnēm Pico do Arieiro, foreļu audzētava, pastaiga gar levadām cauri endēmiskam laurisilvas mežam, grandiozie skati no
Balcoes. Santanas mājiņas ar raksturīgajiem trijstūrveida jumtiem, Penchas de Aquia gleznainā klints. Prāmis uz Porto Santo (~2 stundas),
skats uz Tuksnešu salām pa gabalu. Nelielā Porto Santo sala rada plašuma sajūtu un apbur ar kontrastējošo reljefu no klinšainiem krastiem
un robotas krastu līnijas līdz zeltainām pludmalēm un zaļojošām oāzēm. Salas apskate – galvaspilsēta Vila Baleira, vecpilsēta, Kolumba
muzejs. Skatu laukumi klints malā ar tradicionālajiem žogu pinumiem. Smilšu mākslas darbi Fonte de Areia un bazalta klintis. 2 pilnas dienas
atpūtai okeāna krastā **** talasoterapijas un SPA viesnīcā. Papildus iespējams izbrauciens ar kuģīti un pastaiga ar bārbekju pusdienām.
Atgriešanās Madeirā ar prāmi. Madeiras rietumu daļa: Cabo Girao – Eiropas otra augstākā klints, kas iesniedzas okeānā, zvejnieku ciematiņš
Kamara de Lobuša, ko gleznojis Vinstons Čērčils. Paul da Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sexal ūdenskritumi,
Sanvisente – vulkānu izpētes centrs un alas. Papildus iespējams apmeklēt Madeiras folkloras vakaru. Lidojums Funšala – Rīga.

Individuālajiem ceļotājiem
Čarterlidojums, 2*/3*/4*/5* viesnīcas ar ēdināšanu un tranfērs katru otrdienu no 27.10.-01.12. (8 dienas / 7 naktis) no 695 EUR
Piedāvājam pašu pārbaudītas viesnīcas no 2*+ BB līdz 5* All Inclusive līmenim.
Īpašas cenas bērniem! Visus reisus pavada un par klientiem rūpējas Impro pārstāvji.

RESIDENCIAL GRECO 2* BB
FUNŠALAS CENTRĀ, VISS ĒRTI SASNIEDZAMS
2* viesnīca pašā Funšalas vecpilsētas centrā, 5 min. gājiena attālumā no okeāna.
Plašas istabas, iespējams izmitināt ģimenes (līdz 4 personām istabā).
Viesnīcas aprīkojums: terase, sauļošanās terase, iespējams izmantot līdzās esošās 4* viesnīcas baseinu, seifs, restorāns, bārs.
Istabas aprīkojums: visos numuros ir kabeļtelevīzija un vannas istaba. Dažiem numuriem ir balkons ar skatu uz pilsētu.
Plašāka informācija: www.booking.com/hotel/pt/residencial-greco.html
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
DBL BB
695
TRPL BB
685
SGL BB
760
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BUGANVILIA 3*+
ĢIMENĒM
Patīkams 3* viesnīcas komplekss ar studijas tipa numuriem 2 km no Funšalas vecpilsētas, 200 metru attālumā no Lido Sol. Bezmaksas
shuttle autobuss uz Funšalas centru vairākas reizes dienā.
Viesnīcas aprīkojums: āra baseins ar īpašo zonu bērniem, baseins telpās, SPA centrs, dārzs, restorāns, bārs, tenisa laukums, galda teniss,
terase uz jumta ar lielisku skatu uz okeānu, neliels veikaliņš.
Istabas aprīkojums: balkons, dzīvojamā istaba, satelīta TV, vannas istaba ar WC, dušu vai vannu, virtuves stūrītis.
Bez maksas: Wi-Fi publiskajā zonā, notiek izklaides un folkloras pogrammas.
Par maksu: masāžas un SPA centra pakalpojumi.
Plašāka informācija: www.dorisol.com/dorisol-buganvilia/hotel.html
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
DBL BB
775
SGL BB
865
piemaksa par HB
75
piemaksa par FB
196
bērns līdz 6 g.v.
545
bērns (7-12 gadi)
695

FOUR VIEWS MONUMENTAL 4* BB
Eleganta 4* viesnīca ar lielisku novietojumu Lido tūrisma zonā, 2 km no Funšalas vecpilsētas, kājām ejamā attālumā no pastaigu
promenādes un iepirkšanās centra Forum Madeira. Skati uz okeānu un kalniem. Viesnīcā notiek vakara izklaides programmas.
Viesnīcas aprīkojums: āra baseins un baseins telpās, SPA centrs, pirts, a la carte un bufetes veida restorāns, bārs uzkodām un
dzērieniem, dārzs, atpūtas zona ar galda tenisu, biljardu, šautriņām, ﬁtnesa centrs, solārijs, sauna, ATM bankomāts, seifs.
Istabas aprīkojums: balkons, satelīta TV, vannas istaba ar WC, dušu vai vannu.
Bez maksas: vakara izklaides un folkloras programmas, atpūtas zona.
Par maksu: SPA centra pakalpojumi, internets, auto īre.
Plašāka informācija: www.fourviewshotels.com/four-views-monumental-2/about-the-hotel?lang=en
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
DBL/TRPL BB
880
SGL BB
1070
piemaksa par skatu uz okeānu (Sea View)
70
piemaksa par HB
95
bērns līdz 6 g.v.
695
bērns (7-12 gadi)
795

www.impro.lv
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VILA
A GALE 4* BB SANTA CRUZ
ĢIMENĒM, RELAKSĒJOŠAI ATPŪTAI SPA, AI serviss
Eleganta 4* viesnīca ar SPA centru ārpus pilsētas okeāna krastā Santa
nta Cruz, netālu no lidostas. 20 km līdz Funšalas vecpilsētai, 0.5 km līdz
Santa Cruz centram.
Viesnīcas aprīkojums: baseins telpās (apsildāms), āra baseins, terase, Satsanga SPA centrs, džakuzi, sauna, turku pirts, ﬁtnesa centrs,
2 restorāni (bufetes veida un a la carte), 3 bāri, Wi-Fi (publiskās telpās bez maksas, istabās par maksu).
Istabas aprīkojums: privāts balkons, LCD TV, satelīta TV, seifs, minibārs, vannas istaba ar WC, dušu vai vannu, fēns.
Bez maksas: baseins, ﬁtnesa centrs.
Par maksu: SPA centra pakalpojumi, internets, seifs.
Plašāka informācija: www.booking.com/hotel/pt/vila-gale-santa-cruz.html
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
DBL BB
SGL BB
piemaksa par skatu uz okeānu (Sea View)
piemaksa par HB
piemaksa par AI

885
104
55
130
315

REGENCY PALACE 5* BB
VISĀM ISTABĀM SKATS UZ OKEĀNU, SAVA PLUDMALE
ĢIMENĒM, Wi-Fi bez maksas!
5* viesnīca okeāna krastā, to ieskauj skaisti dārzi, strūklakas un tropu augi. 5 kkm
m līlīdz
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dzz FFunšalas
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autobuss. Viesnīcai ir lifts, kas ved tieši uz pludmali (akmeņaino) okeāna krastā. Piemērotos laika apstākļos iespējams peldēties
okeānā. 200 metru attālumā melno smilšu pludmale.
Viesnīcas aprīkojums: 2 āra baseini, baseins telpās, elegants SPA un ﬁtnesa centrs, restorāns ar portugāļu un Vidusjūras virtuvi,
sauna, turku pirts, ﬁtnesa klubs, tenisa laukums, biljards, skvošs, minigolfs, velosipēdu noma, Wi-Fi, ATM bankomāts, auto noma
C, dušu
C,
duš
u u vai
vvaai va
vvannu.
annu.
nn
n
nu.
u.
Istabas aprīkojums: balkons, satelīta TV, minibārs, vannas istaba ar WC,
u.
Bez maksas: Wi-Fi recepcijas zonā, shuttle autobuss uz Funšalas centru.
Par maksu: SPA centra pakalpojumi, auto īre.
Plašāka informācija: www.madeiraregencypalace.com
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
DBL/TRPL BB
950
SGL BB
1175
bērns (0-12 gadi)
700
HB
160 (bērniem -50%)
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ENOTEL LIDO RESORT & SPA 5* AI
24 h “VISS IEKĻAUTS” SERVISS, ĢIMENĒM
All Inclusive 5* viesnīca okeāna krastā, 1,5 km no Funšalas vecpilsētas. Visām istabām privāts balkons un sānu skats uz okēanu.
All Inclusive serviss darbojas visu diennakti. Istabas ar skaņu izolējošām sienām. Ir animācija, izklaides un vakara programmas.
Viesnīcas aprīkojums: āra baseins un baseins telpās, sauļošanās terases, elegants SPA ar īpašo Wet Zone un sauna. Fitnesa centrs.
Atlantico restorāns (bufetes veida) ar panorāmas skatu uz okeānu, 3 tematiskie a la carte restorāni ar portugāļu, japāņu un itāļu
virtuvi, Sporta bārs.
Istabas aprīkojums: balkons (sānu skats uz okeānu), kondicionētājs (individuāli regulējams), seifs, satelīta TV, minibārs, vannas
istaba ar WC, dušu vai vannu.
Par maksu: SPA centra pakalpojumi, Wet Zone, masāžas, auto īre.
Plašāka informācija: www.booking.com/hotel/pt/lido-madeira.html
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
STANDARD DBL AI
1250
STANDARD SGL AI
1725
SUPERIOR DBL AI
1320
SUPERIOR SGL AI
1785
papildus gulta bērnam vai 3. pieaugušajam iespējama Superior istabās!
3. persona SUPERIOR DBL AI
1145
bērns līdz 6 g.v.
695
bērns (7-12 gadi)
1055
Piedāvājam iepazīt brīnišķīgo salu un doties ekskursijās!
• Funšala – dārzu pilsēta – Funšalas vecpilsēta, kolorītais Mercado do Lavradores tirgus, Madeiras vīna darināšanas tradīcijas un
degustācija vīna darītavā Adegas de Sao, Botāniskais dārzs. Iespēja uzbraukt Montes kalnā ar kalnu gondolu, skatīt Funšalas un okeāna
piekrastes panorāmas skatus un apmeklēt Montes pils tropiskos dārzus.
• Madeiras austrumu daļa – Pico do Arieiro virsotne, senie lauru koku meži, Santanas pilsētiņa ar slavenajām trīsturveida mājām, foreļu
audzēšanas centrs Robeiro Frio, pastaiga gar levadām un grandiozais skats no Balcoes skatu laukuma.
• Madeiras rietumu daļa – Paul da Serra kalnu ceļi un gleznainie kalnu skati, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sanvinsente –
vulkānu izpētes centrs un alas. Sexal ūdenskritums.
• Madeiras folkloras vakars – enerģiskās portugāļu tautas dziesmas un dejas, fado dziedājumi un bagātīgas vakariņas nacionālā stila
restorānā.
• Izbrauciens ar kuģīti – piemērotos laika apstākļos iespējams doties atpūtas izbraucienā gar salas piekrasti.
Plašāku informāciju par viesnīcām, istabu veidiem un cenām atradīsiet Impro mājas lapā, birojā un pie sadarbības partneriem visā
Latvijā!

IZVĒLIES SAVAS IDEĀLĀS BRĪVDIENAS!

IMPRO CEĻOJUMI
ir oﬁciālie

partneri Latvijā
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Atpūtas ceļojumi, nepabraucot garām arī
dabas un kultūras krāšņumiem – kā Eiropā, tā Austrumos.
Patiesībā atslābstiet, bet draugiem varat stāstīt...
nu, jūs jau pratīsiet!
Pierādījumus šiem stāstiem vismaz foto formātā mēs garantējam!
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS

9 dienas
Lielisks ceļojums ģimenēm ar bērniem! Piecas naktis atpūtas ciematiņā – kempingā Florenz pie Adrijas 10.09.-18.09. 395 3★★★
3★★
jūras, kas aktīvai atpūtai piedāvā: privātu smilšu pludmali ar pludmales kafejnīcu, āra baseinu, bērnu
5★★★
spēļu, sporta laukumus, izklaides pasākumus vakaros, velosipēdu nomu. 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 degustāciju. Štīrijas galvaspilsēta Grāca.

ATPŪTA CEILONAS SALĀ – ŠRILANKA
14 dienas
20.11.-03.12. 1695 3★★★★
Relaksējošs un uz atpūtu orientēts ceļojums uz Šrilanku! Lidojums Rīga – Kolombo. Debesskrāpji un
koloniālā stila savrupmājas, lielveikali un ielu tirdziņi, krāšņi Rietumu modes apģērbi un tradicionālie
3★★★
HB
sarongi, ātrie sporta auto un motorikšas Šrilankas galvaspilsētā Kolombo, kur daudz saglabājies no
ø
angļu, holandiešu un portugāļu valdīšanas laikiem. Ziloņu audzētava Pinnavela. Gleznainais Sigīrijas
2
kalns un 5. gs. pilsdrupas – viens no Ceilonas salas simboliem. 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 alu 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. Dzīvnieku vērošanas safari Minneriya nacionālajā parkā. 6 dienu atpūta Vaduvas
kūrortā Indijas okeāna krastā ar iespēju izmantot kādu no papildu ekskursijām. Lidojums Kolombo – Rīga.
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH SAMUI
15 dienas
06.03.-20.03. 1750 3★★★
Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi.
HB
Lidojums Bangkoka – Puketa. Trīs atpūtas dienas Puketā. Plašas iespējas atpūsties pie jūras, traukties 20.11.-04.12.
ø
dažnedažādos ūdenspriekos un atrakcijās, doties salu ekskursijās, okeāna copē, baudīt taju masāžas...
2
Pārbrauciens uz Krabi. Džeimsa Bonda sala Phang Nga līcī. 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). Samui salas apskate – Sēdošais Buda, fotogrāfu iecienītie Hin Ta un Hin Ya. Iespējams
apmeklēt citas tuvumā esošās salas: Koh Tao, Koh Nang Yuan, Angthongas nacionālo parku. Lidojums Surat Thani – Bangkoka – Rīga.
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA
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 iemantojusi

15 dienas
16.03.-30.03.
19.10.-02.11.

1895

3★★★★+

ø

2
ceļotāju sirdis, pateicoties lieliskajām pludmalēm, vulkānu un rīsa terašu ainavām, senajiem hinduistu
tempļiem un unikālajai kultūrai. Lidojums Rīga – Denpasara. Atpūta un ekskursijas tropiskajā Bali salā. Tanah Lot okeāna templis. Pērtiķu
vērošana Pērtiķu meža džungļos. Senais karaļu dārzs Taman Ayun. Barong deju priekšnesumi un mistiskās karaļu kapenes. Batur
vulkāna un ezera ainavas. Slavenās rīsa terases. Ubud – Bali salas kultūras centrs. Lovina melno smilšu pludmale. Pura Besakih – Bali
Mātes templis. Gunung Agung vulkāns. Atpūtas dienas **** + viesnīcā. Iespēja apmeklēt Singapūru! Lidojums Denpasara – Rīga.

DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ
15 dienas
20.12.-03.01. ~2195 3★★★
Jaunā 2016. gada sagaidīšana tropiskajā Phu Quoc salā!
HB
Lidojums Rīga – Stambula – Saigona. Saigona (Hošimina) – kādreizējās Dienvidvjetnamas
ø
galvaspilsēta, joprojām lielākā valsts pilsēta, tikpat viesmīlīga un ar intensīvu naktsdzīvi kā amerikāņu
2
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! 6 atpūtas dienas Phu Quoc salā pie Dienvidķīnas jūras. Lidojums Phu Quoc – Saigona – Stambula – Rīga.
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3★★★★– 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
– kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā var būt divstāvu gultas, bez gultasveļas.
T – tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas

5★★★

Mēs atrodam, aizbraucam un izpētām.
Un tad aicinām jūs dalīties priekā
par neparastākajām vietām uz zemeslodes!
Mājās var pārvest unikālu pieredzi un gluži neticamus foto!
Šie ceļojumi lielākoties nav viegli, tādas kā ekspedīcijas,
taču īstenu ceļotāju grūtības nebaida, vai ne?
Ja var raudzīties ainavās gluži kā uz citas planētas...
ceļojuma apraksts

laiks

BALTKRIEVIJAS KOLORĪTS KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI

5 dienas
05.08.-09.08.

cena naktsmītnes

380 3★★★
Došanās ekspedīcijā Baltkrievijas dienvidu daļā uz vēl neredzētām vietām Pripetes upes ielejā, kur,
pateicoties noslēgtībai, saglabājušās unikālas paražas un tradīcijas. Pa ceļam vērojams spilgts kolorīts –
ø
2
nelielās sādžas ar savu nesteidzīgo dzīves ritmu. Tikšanās ar kolorītiem vietējiem novadpētniekiem
un vienkāršiem, sirsnīgiem lauku ļaudīm. Pusdienas sētā Lakstīgalas birzs. Iepazīšanās ar svētakmeņiem
Taputas ciemā un vietējiem novadpētniekiem. Minskas apskates ekskursija. Brīvdabas muzeja Stročici apmeklējums, kur muzeja darbinieki
demonstrēs baltkrievu tautas tradīciju uzvedumu Ceļojums pagātnē. Izbraukšana uz Turovu. Ekspedīcija uz vairākām sādžām (tostarp
Kudriču sādžu, kur iebraukt var tikai vasarā, jo pavasarī, kad Pripete pārplūst, pat vairākus mēnešus vienīgā satiksme ir ar laivu), kur
saglabājušās neparastās vēstures liecības. Baznīca ar akmens krustu, kapsētas ar diviem no zemes augošiem svētajiem krustiem. Motoļas
etnogrāﬁskais ciemats, kurā būs iespējams iepazīt Poļesjes virtuves tradīcijas. Šajā laikā tur notiek festivāls – Motoļas gurmandīzes, kas
iekļautas Baltkrievijas kulinārajā mantojumā. Unikālas vietas Eiropā, kur vēl joprojām tiek pielūgti seni cilvēkveidīgi akmens tēli, t.s. akmens
bābas. Šoreiz ekspedīcija uz sādžām Stoļinskas rajonā. Pružani – 19. gadsimta saimniecība, novadpētniecības muzejs un akmens bābas,
daudz dabas, akmeņu, neatkārtojamu piedzīvojumu, sastopot baltkrievu sirsnību. Pikniks pie dabas.

NOSLĒPUMAINĀ PLANĒTA INDIJAS OKEĀNĀ – MISTISKĀ SOKOTRAS SALA ceļojums ar džipiem 12 dienas
Noslēgtajai un grūti sasniedzamajai Indijas okeāna salai Sokotrai tiek piedēvēti cēli epiteti.
02.02.-13.02. 1990 3★★★
T
Pateicoties lielajam endēmisko augu un putnu skaitam, to mēdz saukt par Arābijas Ēdenes dārzu, 16.02.-27.02.
FB
Mazo Madagaskaru un Arābijas Galapagu salām.
09.11.-20.11.
ø
Tās augu valsts ir viena no dīvainākajām uz Zemes, gluži kā no citas planētas, īsts botāniķu sapnis.
23.11.-04.12.
2
Daba ir galvenais salas magnēts! Grūti pasaules kartē atrast līdzīgu vietu, kur tik nelielā teritorijā
24.12.-04.01. ~2090
(Sāremā un Hījumā salas kopā) varētu vērot tādu ainavu daudzveidību!
Baltas smilšu pludmales un augstas smilšu kāpas, kristāldzidrs ūdens un bagātīga zemūdens pasaule,
vareni kanjoni un kalni, iespaidīgas alu sistēmas, skaistas kalnu oāzes un pasaulē viena no dīvainākajām augu valstīm ar mistisko pūķa
asins koku priekšgalā.
Sokotras neskartā un unikālā daba nespēj atstāt vienaldzīgu nevienu!
Lidojums Rīga – Stambula – Sana. Viena no Arābijas pussalas skaistākajām un vecākajām pilsētām Sana ar grandiozo jauno mošeju,
tradicionālajām torņu mājām, kolorīto vecpilsētu labirintu, senajiem pilsētas mūriem un kņadas pilno vecpilsētas tirgu. Lidojums Sana –
Sokotra. Sokotras piekrastes pastkarte – skaistā Detwa lagūna. Baltās smilšu pludmales un tuksnešu ainavas pie Aomakas. Hadžira kalni.
Dixam plato – mistiskās pūķa asinskoku audzes, mazie baobabi, pudeļkoki, gurķu koki un citi dīvaini pasaules augu valsts pārstāvji. Wadi
Dirhur kanjons un kalnu oāze – Sokotras paradīzes stūrītis. Archer gleznainā piekraste, kur masīvas smilšu kāpas ielenkušas grandiozās
okeāna klintis. Errisel Rags. Hombil plato – vēl viens dabas veidots botāniskais dārzs un paradīzes stūrītis. Hoq Cave alu sistēma.
Pārgājiens uz Kalyusan dabas baseiniem. Relaksējošs izbrauciens ar kuģīti gar ainavisko rietumu piekrasti, vērojot delfīnu rotaļas.
Cilvēces neskartā balto smilšu pludmale Shouab Beach. Zaļojošā Ayheft aiza – vienīgā vieta uz salas, kur lietus nav retums. Qalansyia
zvejnieku ciemats ar pasaules malas elpu. Atpūta skaistākajās Sokotras (un visas Arābijas pussalas) pludmalēs.
Jaunā 2016. gada sagaidīšanā Sokotras salā Indijas okeānā!
Lidojums Sokotra – Sana – Stambula – Rīga.

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

ĒĢIPTES KRĀSAINIE TUKSNEŠI – BALTAIS, MELNAIS, ZELTAINAIS... KRISTĀLA KALNS UN SIVAS OĀZE

10 dienas
16.10.-25.10.

cena naktsmītnes

1495 3★★★★
Tuksneši aizņem 95% Ēģiptes zemes, krāsu gammā variējot no ogles melnā un rudi brūnā līdz
T
zeltaini mirdzošām smilšu kāpām un sniegoti baltiem kalniem, kas atgādina putukrējuma masu.
FB
Piedāvājam ceļojumu ērtos 4x4 džipos cauri krāsainajiem tuksnešiem, piestājot oāzēs, kas veldzē
HB
ar siltiem avotiem, vietējo viesmīlību un sniedz neaizmirstamus iespaidus. Šis būs īpašs stāsts par
ø
Ēģipti, jo ceļosim kopā ar vietējiem, kas būs gan gidi un šoferi, gan pavāri un nometnes ierīkotāji, gan,
2
iespējams, kļūs par interesantiem sarunu biedriem pie ugunskura beduīnu apmetnē.
Lidojums Rīga – Kaira.
Arābu pasaules sirds Kaira. Islāma Kaira – 12. gs. Saladina Citadele, viduslaiku cietokšņa ieskautā Alabaster mošeja. Viena no antīko
laiku varenākajām pilsētām un 8 dinastiju galvaspilsēta Memphis, tās nekropole Sakāra, senākais zināmais no akmens radītais komplekss
pasaulē, Džosera pakāpjveida piramīda. Ieskats Ēgiptes smaržu muzejā. Iespēja vakarā apmeklēt lāzeršovu pie Gīzas piramīdas –
stundu garš gaismas un mūzikas uzvedums par Ēģiptes vēsturi. Gīzas ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina piramīdas, Lielā
Sfinksa. Papirusu darbnīca. Baharijas oāze. Brauciens ar komfortabliem 4x4 džipiem tuksnesī, pārsteidzoši dažādās tuksneša ainavas.
El Bawiti ciemats, palmu audze tuksneša oāzē. Sāls ezers, Piramīdu kalns un panorāmas skats no Angļu nama. Mēness virsmas ainavas
Melnajā tuksnesī – Kristāla kalns, Mēness ieleja, smilšu kāpas, Akmens ziedi tuksnesī un pelde El-Haez siltajos avotos. Saulriets
Baltajā tuksnesī. Dienas brauciens līdz Sivas oāzei, milzīgās kāpas Lielajā smilšu jūrā. Savdabīgais Bir Wahed ezers tuksneša kāpu ielokā,
pelde un pikniks pie ezera jeb akas Nr. 1. Fosiliju kalns, iespēja pavizināties smilšu kalnos. Fatnas sala, dēvēta par Fantāziju salu. Shali
nocietinājumi. Dakrour kalna karstās un veselīgās smiltis. Amoun tempļa paliekas, pelde Kleopatras baseinā. Atpūta pie Vidusjūras
Masa Matrouh kūrortā. Kristīgā Kaira – Babilonas cietokšņa drupas un Sv. Marijas baznīca virs tām. Senākā mošeja Ēģiptes zemē Amr Ibn
El-As. Īsti austrumnieciskais Khan el-Khalili tirgus, vakara kruīzs pa Nīlu un atvadu vakariņas.
Lidojums Kaira – Rīga.

ĀFRIKAS DIŽĀKO IMPĒRIJU KRUSTCELES SAHĀRAS TUKSNESĪ – SUDĀNA
11 dienas
Ceļojums ar 4x4 pikapiem pa Sahāras tuksnesi, iepazīstot noslēpumainas impērijas un atstājot
19.11.-29.11. 2225 3★★★
T
pirmos latviešu pēdu nospiedumus šajā neatklātajā melno faraonu zemē, senajā Nūbijā!
0
Maksimālais grupas lielums – 18 pers.
FB
Lidojums Rīga – Stambula – Hartūma.
ø
Sudānas galvaspilsēta Hartūma – Arheoloģijas muzejs, Etnogrāﬁskais muzejs, Baltās un Zilās Nīlas
2
tikšanās vietas. Lielākais valsts tirgus, Mahdi kapenes, kamieļu tirgus un suﬁ derviši Omdurmanā.
Gleznains brauciens pāri Bayuda tuksnesim (daļa no Sahāras), kuru par savām mājām sauc vairākas
nomadu ciltis. Dieva Amun Ra templis Solebā, ko cēlis faraons Amenophis III, tas pats, kuram jāpasakās par Luksoru Ēģiptē. Iepazīšanās
ar nūbiešu tautu un tās dzīvesveidu Tajab ciemā. Jebel Dosha kalns, kur vērojami klintīs cirsti arhitektūras pieminekļi, tostarp Tutmosa III
kapela. Skaistie Nīlas upes skati un krāces Ziemeļsudānā. Tombos – aizvēsturiski klinšu zīmējumi un nepabeigta melnā faraona Taharka
statuja. Masīvs, 3500 gadus sens no dubļiem veidots templis, senajā Kušītu impērijas galvaspilsētā Kermā. Skaistā Kawa oāze smilšu kāpu
tuksnesī. Nakts tuksnesī zem zvaigžņu segas. Old Dongola – senās Makurijas kristiešu karalistes galvaspilsētas drupas, iestigušas Nūbijas
tuksneša smiltīs. Sudānas Valdnieku ieleja ar freskām apgleznotām kapenēm, kur ziemeļos atdusas karaļi, bet dienvidos karalienes – El
Kurru. Pārakmeņojušos koku ieleja. Napatas karalistes galvaspilsēta un ēģiptiešu un nūbiešu svētais kalns Jebel Barkal, kura virsotnē dievs
Amuns kronēja faraonus, bet pakājē atrodas drupas no savulaik krāšņajām pilīm, tempļiem un piramīdām. Saulriets pār piramīdām no
Jebel Barkal virsotnes. Kristiešu klostera drupas Gazali ielejā. Nuri piramīdu komplekss – te apglabāti 73 karaļi un karalienes, tostarp
melnais faraons Taharka, kuram tikusi vislielākā un vecākā piramīda. Nagas senpilsētas drupas – antīks Meroe karalistes centrs, kas
savulaik bija kā tilts starp Vidusjūras reģionu un Āfriku. Mussawarat es Sufra Lauvas templis. Sudānas lepnums Meroe – lielākais piramīdu
komplekss, kur, gluži kā Ēģiptē pirms 100 gadiem, melnās kapenes ieputinātas tuksneša smiltīs. Skaistākais Sudānas saulriets pār Meroe
piramīdām. Lidojums Hartūma – Stambula – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!
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3★★★★, 3★★★

0

T

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– nūbiešu viesu mājas
– tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU – MISTISKIE ETIOPIJAS AUSTRUMI UN DŽIBUTI

17 dienas
20.12.-05.01. ~3350

cena naktsmītnes

3★★★
Ceļojums ar 4x4 džipiem pa vienu no unikālākajiem Āfrikas nostūriem, apmeklējot spožākos
T
Melnā kontinenta dabas fenomenus!
FB
Unikāla iespēja – jaunā 2016. gada sagaidīšana pie Erta Ales lavas ezera ar dabīgo uguņošanu!
ø
Maksimālais grupas lielums – 22 pers.
2
Lidojums Rīga – Stambula – Adisabeba. Avašas aizas ūdenskritums, antilopes, paviāni un bagātā
putnu pasaule Awash nacionālajā parkā. Mūriem nocietinātā Harara – interesantākā Etiopijas
pilsēta un nozīmīgs, antīks islāma mācību centrs, kā dēļ UNESCO pasludinājis to par ceturto svētāko musulmaņu pilsētu pasaulē. Unikālā
Hararas savvaļas hiēnu barošanas ceremonija. Neparasti klinšu veidojumi Valley of Marvels (Brīnumu ielejā). Babile ziloņu rezervāts.
Lac Abbe ezers Džibuti – ﬂamingu kolonijas un sirreālas kaļķakmens skursteņu Mēness ainavas, kas kļuva par skatuvi ﬁlmai Pērtiķu
planēta. Ghoubet al Kharab – Ardoukoba vulkāns, lavas lauki un Dēmonu līcis. Āfrikas kontinenta zemākā vieta – vulkānu un sāls lauku
ieskautais, akvamarīna krāsas krātera ezers Lac Assal. Džibuti galvaspilsēta Džibuti – Hamoudi mošeja, eksotiskais centrālais tirgus un
koloniālais rajons. Ceļojuma lielais piedzīvojums – peldes Tadjoura līcī ar cilvēkam draudzīgajām, gigantiskajām vaļu haizivīm, kas
garumā mēdz sasniegt pat 18 m! Atpūta tropiskajā Moucha salā, Adenas līcī. Pārbrauciens atpakaļ uz Etiopiju, pasaules karstāko vietu
Danakil Depression caur sāls tuksnešiem, lavas laukiem un smilšu kāpām. Afrera sāls ezers un tuksnesis. Afar tuksnešu cilts apmetne un
gadsimtiem senās sāls ieguves tradīcijas. Unikāls piedzīvojums un ceļojuma kulminācija – kāpiens Ertale vulkānā, kur atrodas aktīvs
lavas ezers. Nakts melnumā vērot oranžās lavas šļakatas un mazus izvirdumus ir neaizmirstams dzīves notikums! Ertales vulkāna krāteri
un lavas lauki. Assale ezers – sāls kluču ieguves vieta, no kurienes startē neskaitāmas kamieļu karavānas. Āfrikas brīnumzeme un viena no
neparastākajām vietām uz mūsu planētas Dallol vulkāns – daudzkrāsaini karstie avoti, fumarolas, geizeri, sāls lagūnas, dubļu vannas...
Zeme te burbuļo un vārās. Dallol sāls kanjons. Etiopijas Arizona – Tigrai reģions, kur izrobotos smilšakmens kalnos paslēpušās vecākās
klintīs cirstās baznīcas Āfrikā.
Lidojums Adisabeba – Stambula – Rīga.

NO SENĀS PERSIJAS LĪDZ TUVO AUSTRUMU DABAS DĀRGUMIEM – APBRĪNOJAMĀ IRĀNA 17 dienas
Irāna mums parasti saistās ar vienu no pasaules bagātākajiem kultūrvēsturiskajiem mantojumiem, 05.09.-21.09. 2975 3★★★★
sākot no Senās Persijas impērijas drupām līdz krāšņām mošejām no Zīda ceļa ēras. Tāpēc liels būs
! 3★★★
JAUNUMS
FB
pārsteigums, uzzinot, ka šajā zemē netrūkst arī dabas brīnumu, turklāt tik raibu, krāsainu un sirreālu,
S
IEPAZĪŠANĀ
ø
ka brīžiem sajūtīsimies kā uz citas planētas vai Mēness!
CENA!
2
Lidojums Rīga – Stambula – Teherāna.
Persiešu dzejā un literatūrā apdziedātais Damavand – 5670 m augstais vulkāns, kurš pēc
augstuma atgādina Kilimandžāro, bet pēc perfektās pirmīdas formas Fudzi kalnu Japānā. Badab-e Surt travertīna terases – viens
no Irānas dabas brīnumiem, kur travertīnas terases noklājušas pakalnu nogāzes līdzīgi kā Pamukalē, tikai Turcijā terases ir baltas,
bet šeit tās ir krāsainas. Miankaleh pussala – Kaspijas jūras rezervāts, kas sargā prāvas ﬂamingu un citu putnu kolonijas. Teherāna
– Irānas Islāma Republikas galvaspilsēta, 14 miljonu metropole, tomēr joprojām ar daudz jaukām, interesantām, tikai Irānai piemītošām
rozīnītēm. Lidojums uz Chabahar. Marsa kalni (Martian Mountains) – ne jau tāpat vien šiem dīvainajiem kalniem Pakistānas pierobežā ir
piešķirts šāds nosaukums, tie nudien liks justies gluži kā uz citas planētas. Gel-Afshan dubļu vulkāni. Lidojums uz Bandar Abbas. Hormuz
sala Persijas līcī, bet ar lielu vēsturi, skaistu piekrasti, krāsainām klintīm un cietokšņa drupām, kas savulaik balstīja portugāļu koloniju un
deva patvērumu slaveniem ceļotājiem, tostarp arī Marko Polo. Pateicoties planētas garākajai sāls alai Namakdam Cave, savdabīgajai
Valley of Stars ainavai un antīkajai, vēja torņu pilsētiņai Laft, Qeshm sala ir iezīmēta pasaules kartē un iekļauta UNESCO sarakstā. Irānas
inženierijas brīnums un pasaules lielākā māla cetne Bam citadele – antīka cietokšņpilsēta ar vairāk nekā 2500 gadu senu vēsturi, kas
tagad atkopjas pēc 2003. gada zemestrīces. Širazas mazā māsa – dārzu un mauzoleju pilsēta Mahan. Arg Rayen māla citadele. Dasht-e
Lut tuksnesis un Kaluts – dīvainas un izmēros grandiozas smilšakmens pilis, klintis un pīlāri, kas atgādina Mēness ainavas. Kermana –
antīks Zīda ceļa centrs, kas savulaik dažādos vēstures posmos bijusi Irānas galvaspilsēta. Viena no pasaulē senākajām pilsētām Jazda:
Džameja mošeja ar diviem 48 m augstiem minaretiem, Klusuma torņi Zaratustras sekotāju kapsētā un antīkie ventilācijas torņi, kas
ļāvuši šejienes iedzīvotājiem gadsimtiem izdzīvot tuksneša vidū. Zeinodin Caravansarai – viduslaiku viesnīcas, staļļa un universālveikala
komplekss no Zīda ceļa laikiem. Ar leģendāru skaistumu apvītā Isfahānas vecpilsēta ir krāšņākā pilsēta ne tikai Irānā, bet, visdrīzāk, arī visā
Tuvo Austrumu reģionā. Vankas katedrāle – armēņu baznīcas sirds musulmaņu pasaulē. 10 000 bodīšu Isfahānas un Kermanas senajos
Austrumu bazāros. Dižākās Persijas impērijas pilsētas Persepoles drupas. Naqsh-e Rostam nekropole – klintīs cirstā Persijas imperatoru
atdusas vieta. Persiešu valdnieka Kīra Lielā kapenes Pasargadā. Maharloo sāls ezers. Širaza – Persijas kultūras šūpulis, dzejnieku,
izglītības, rožu, dārzu un vīna pilsēta. Slavenākā dzejnieka Hefīza kapenes, irāņiem viņa darbi ir goda vietā uzreiz pēc Korāna. Lidojums uz
Tabrizu. Tabriza – vēl viena no Irānas Zīda ceļa pilsētām, kas slavena ar Zilo mošeju un viduslaiku bazāru. Irānas Kapadokija – Kandovan
ciems, kur mājas izkaltas skursteņu formu klinšu sienās. Orumieh – visneparastākais no Irānas daudzajiem sāls ezeriem. Krāsanie jeb
Varavīksnes kalni – pakalni, kas iekrāsojušies visdīvainākajās krāsas, gluži kā dabas radīta mākslinieku palete.
Lidojums Teherāna – Stambula – Rīga.
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ceļojuma apraksts

laiks

ĀZIJAS VARENĀKO KALNU UN KULTŪRU KRUSTCELES – PAKISTĀNA ...rudens krāsu laikā

14 dienas
29.09.-12.10.

cena naktsmītnes

2295 3★★★★
Kalni, kalni un vēlreiz kalni. Tie ir Pakistānas lielākais magnēts un tajā pašā laikā noslēpums. Vienīgā
3★★★
valsts pasaulē, kurā atrodas trīs augstākās kalnu grēdas: Himalaji, Karakoruma un Hindukuša kalni,
3★★
turklāt arī ceturtā augstākā grēda – Pamira kalni – piekļaujas Pakistānas teritorijai.
Lidojums Rīga – Stambula – Lahora. Militārās arhitektūras mākslas darbs – Rohtas forts ar 10-18 m augtiem
HB
ø
mūriem un 68 bastioniem. Senā Mogulu impērijas galvaspilsēta un Tūkstoš un vienas nakts pasakas pilsēta
2
Lahora. 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. 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, bet tālumā pat paveras skats uz K2 jeb Čogoro. Baltistāna – par Mazo Tibetu un Pakistānas Tibetu dēvēto reģionu apdzīvo balti cilts.
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. Fjordam līdzīgais zilizaļganais Atabadas ezers, kurš izveidojies, applūstot 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. 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 Hunzas 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 Hunzas 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. Senā budisma
citadele Taxila – viena no bagātākajām arheoloģiskajām vietām Āzijā, kur uzplauka unikālā Gandāras kultūra. Pakistānas modernā galvaspilsēta
Islamabada un ikoniskā karaļa Faisala mošeja. Lidojums Islamabada – Stambula – Rīga.

NO AKMENS MEŽIEM UN PAZEMES CAURUMIEM LĪDZ LOGIEM UZ DEBESĪM
UN LIDOJOŠĀM SALĀM MĀKOŅU JŪRĀ – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA

16 dienas
Ceļojums pa krāsaino Yunnan provinci, apbrīnojamo Zhangjiajie novadu un elpu aizraujošo pasaules 04.05.-19.05. 2650 3★★★★
3★★★
malu, Guangxi provinces dienvidu un rietumu daļu – pa vienu no skaistākajiem un noslēpumainā HB
kajiem planētas nostūriem, kas gulējis gadu tūkstošiem zem putekļu kārtas un vēl tikai gaida savu
ø
zvaigžņu stundu. Saldais ēdiens pat visprasīgākajiem ceļotājiem. Akmens mežs, pazemes caurumi,
2
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 – Lidžanga. 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. Leģendārā Lecošā tīģera aiza – saukta arī
par Ķīnas Lielo kanjonu, Jandzi upe Himalajos ir izgrauzusi dziļāko aizu uz planētas. 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. Kunmingas akmens mežs – vēl viens no Pūķa Zemes dabas brīnumiem. 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. Quyang 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. Apbrīnojamie Tjaņmeņa 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 ﬁlmā Avatars. Lidojums Zhangjiajie – Čunciņa. Three Natural Bridges
ģeoparks – viena no Ķīnas dabas pērlēm, kur pazemes upe izgrauzusi masīvus tiltus, šaurus kanjonus, aizas un alas. Lidojums Čunciņa – Rīga.
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3★★★★– 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

NO DEBESU ARKĀM UN ŪDENS AIZKARIEM LĪDZ KLINŠU DĀRZIEM
UN DINOZAURU MEŽAM – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 2

12 dienas
Pārsteidzošs dabas ceļojums pa ārzemju ceļotāju vēl neatklātajām Guizhou un Chongqing provincēm. 16.10.-27.10. 1995 3★★★★★
3★★★★
Aktīvs ceļojums – dabas objektos paredzētas pastaigas un īsi pārgājieni. Grūtības pakāpe ir
3★★★
pielāgojama dažādām vecuma grupām, bet rekomendējams aktīviem ceļotājiem!
HB
Lidojums Rīga – Chongqing – Rīga. Baltā imperatoru pilsēta – leģendām un nostāstiem apvīts
ø
antīks valdnieku tempļu komplekss. Pirmā un cēlākā no Jandzi aizām – Qutang Gorge. Dabas
2
fenomens Xiaozhai Tiankeng – 662 metru dziļais, ovālveida pazemes kanjons, kuru Ķīnā dēvē
par debesu caurumiem, ir lielākā un dziļākā karsta kritene pasaulē. Par Ķīnas Ēdenes dārzu,
Ķīnas Juras laikmeta parku, 1000 ūdenskritumu pilsētu un Sarkano zemi dēvētā Chishui – bambusu mežs, 72 m augstais un 68 m
platais Shizhangdong ūdenskritums un Sarkano klinšu aiza. Sarkanās upes ieleja Sidonggou, kas bagāta ar ūdenskritumiem un
aizvēsturiskajiem paparžu kokiem. 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! Three Natural Bridges ģeoparks – viena no Ķīnas dabas pērlēm, kur pazemes
upe izgrauzusi masīvus tiltus, šaurus kanjonus, aizas un alas. Lielākā un skaistākā ala Ķīnā Zhijin Cave. Zhijin ūdenskritums. 1000 m
dziļais Huajiang kanjons. Tunpu akmens ciems, kuru joprojām apdzīvo senie Han cilvēki, kuri godā tradīcijas un tērpus, kas nāk no
Marko Polo laikiem. Krāšņais Ēdenes kanjons – Maling aiza, kurā savus straujos ūdeņus nes daudzi ūdenskritumi. Gleznainie Desmit
tūkstoš virsotņu kalni un izbrauciens ar kuģīti pa stāvo, klinšu ieskauto Wanfeng ezeru. 74 augstais un 81 m platais Huanggoushu Falls –
varenākais ūdenskritums Āzijā. Tianshengqiao dabas tilts – izmēros masīva akmens arka. Izbrauciens ar laiviņu pa Drakona pils pazemes
upi. Dachuandong ala – arka. Izbrauciens ar laivu pa Getu upi, kuras krastos vērojami kaļķakmens klinšu kalni, miao cilts ciematiņi un
alas. Miao minoritātes ciems. Dazu (Dacū) grotas – piecu gadsimtu laikā labākie Tang un Song dinastiju akmeņkaļi radījuši vienu no
Ķīnas brīnumiem, izkaļot apkārtnes kalnos milzīgas statujas, alu tempļus un nišas. Northern Hot Springs – karstie avoti, kas jau kopš
antīkiem laikiem bijusi elitāra kūrorta vieta sabiedrības augstākajam slānim.

LEĢENDĀM APVĪTAIS UN DABAS ŠEDEVRU ROTĀTAIS SENAIS ZĪDA CEĻŠ – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 4

14 dienas
Pārsteidzošs dabas un kultūras ceļojums, iepazīstot pavisam citu Ķīnas šķautni – dosimies pa Marko 09.10.-22.10. 2395 3★★★★
Polo un kamieļu karavānu pēdām pa leģendām apvīto Lielo Ķīnas Zīda ceļu.
! 3★★★
JAUNUMS
HB
Lidojums Rīga – Siaņa – Rīga. Senās Ķīnas politiskā sirds un Lielā Zīda ceļa sākumpunkts Siaņa.
S
IEPAZĪŠANĀ
ø
Maijishan jeb Maiji kalns – oﬁciāli pasludinātas par vienu no četrām labākajām budistu grotām Ķīnā,
!
NA
CE
2
šajā savdabīgās formas kalnā pirms 1600 gadiem klintīs izkaltas tūkstošiem statuju, svētnīcu un rejefu.
Iespaidīgās Dzeltenās upes Trīs aizas – visi ir dzirdējuši par Jandzi kanjoniem, bet arī otrai Ķīnas
leģendārajai upei Huanhē (Dzeltenā upe) ir savas Trīs aizas ar stāvām klinšu sienām un groteskām virsotnēm – Bingling, Liujiaxia un
Yanguoxia. Gabaliņš no Tibetas – Labrang Monastery – Dzeltenās Cepuru sektas klosteris, kas ir viens no sešiem nozīmīgākajiem tibetiešu
klosteriem pasaulē. Tam ir milzīga mākslinieciskā vērtība ar lūgšanu dzirnām 3 km garumā un vairākiem desmitiem tūkstošu statuju, kas
veidotas no zelta, sudraba, vara, ziloņkaula, nefrīta, kristāla un sandalkoka. Tipiskas Tibetas prēriju ainavas – Sangke. Bingling grotas –
sauktas arī par Tūkstoš Budu alām, tas ir viens no Ķīnas amatnieku un akmeņkaļu lielajiem sasniegumiem. Kopš 420. gada viņi 12 gadsimtu
laikā šajā gleznainajā vietā izkaluši 183 alu svētnīcas un gandrīz 800 klinšu statujas, no kurām 27 m augstā Maitreijas Buda ir viena
no lielākajām un vecākajām Ķīnā. Gansu provinces galvaspilsēta un nozīmīgs Lielā Zīda ceļa centrs – Lanzhou. Viens no Rietumķīnas
grandiozākajiem dabas veidojumiem – Dzeltenās upes Akmens mežs – izrobotu klinšu sienu un kolonnu labirints, kas nostājies ceļā
Ķīnas otrai garākajai upei, liekot Huanhe mainīt savu gultni. Badain Jaran tuksnesis Iekšējās Mongolijas provincē – smilšu Himalaji ar
pasaules augstākajām kāpām, kas pārsniedz 500 m augstumā. Starp šīm masīvajām kāpām, kas apraktu pat Manhetenas debesskrāpjus,
ir izkaisīti daudzi mazi baseini un ezeriņi, paverot sirreālu tuksneša ainavu. 11. gs. Giant Buddha templis ar 34,5 m garo Gulošās Budas
statuju, garāko visā Ķīnā. Klintīs kaltais templis Mati Si, kuru apmeklējis un savā grāmatā Ceļojums uz Austrumiem aprakstījis Marko Polo.
Dabas fenomens un ceļojuma kulminācija Zhangye Danxia ģeoparks – sirreāli kalni un pakalni, kas iekrāsojušies, šķiet, visās varavīksnes
krāsās. Lielā Ķīnas mūra fragments, kas ved pāri stāviem kalniem, rodot ilūziju, it kā tas teju noslīdēs lejā – Karājošais Lielais mūris.
Jiayuguan pārejas forts – vislabāk saglabājies no vairāk nekā tūkstoš Lielā Ķīnas mūra sargposteņiem, kā arī pasaules dižākās sienas
vistālākais punkts rietumos. Par Zīda ceļa mirdzošo pērli dēvētās Mogao Grotas un klinšu templis tiek uzskatīts par budisma kultūras
etalonu pasaules mākslā. Maijihan ir slavena ar savām māla statujām, Bingling izceļas ar akmens reljeﬁem, bet Mogao kļuvusi par pasaules
klases kultūrvēsturisko pieminekli vērtīgo, krāsaino fresku dēļ. Viens no planētas dižākajiem tuksnešiem ar šķietami bezgalīgiem smilšu
kalniem – Gobi tuksnesis. Mēness avots un Dziedošo kāpu kalni – pusloka formas baseins Gobi tuksnesī, kas veiksmīgi paslēpies starp
augstām kāpām, kuras vējā dūdo. Vārti uz Ķīnu – Yumenguan Pass – antīki vārti un sargpostenis, caur kuru veda galvenais Zīda ceļa
atzars uz Ķīnu. Yadan Landform ģeoparks – smilšu līdzenums, kas noklāts ar dīvainiem smilšakmens klinšu veidojumiem, kuros ķīnieši
saskatījuši dažādus tēlus un dzīvniekus, attiecīgi tos apvārdojot. Lidojums Dunhuang – Siaņa. Iespēja apmeklēt terakotas armiju, sauktu
par astoto pasaules brīnumu vai Huaquin karstos avotus – ekskluzīvs kūrorts, kur relaksējās imperatori, konkubīnes un aristokrātija.

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

NO TAURIŅU MEŽIEM UN SĒŅU KLINTĪM LĪDZ ĒRĢEĻU KALNIEM
UN VARA KANJONAM – ABRĪNOJAMĀ MEKSIKA

15 dienas
22.11.-06.12. 2995 3★★★★
Viens no zelta fonda ceļojumiem, kas vijas pāri noslēpumainajai Ziemeļmeksikai, atklājot vairākus
3★★★ +
kontinenta dabas brīnumus, kas ceļotājiem paslīdējuši garām.
Lidojums Rīga – Mehiko. Piedra Herrada rezervāts, kur ziemas laikā pārziemot ierodas miljoniem Mariposa
3★★★
HB
Monarch tauriņu, noklājot zemi, koku stumbrus, lapas un brīžiem pat debesis oranžos toņos – viens no
BB
krāšņākajiem Meksikas dabas fenomeniem. 4690 m augstais Tolukas vulkāns ar Saules un Mēness krāteru
ø
ezeriem Nevado de Toluca nacionālajā parkā. Neparastais bazalta stabu kanjons – Basaltic Prisms of Hidalgo.
Nakšņošana Santa Maria Regla – vēsturiskā muižā, kur savulaik dzīvoja pasaulē bagātākais cilvēks, Reglas
grāfs. Huasteca Potosina reģions – Meksikas paradīzes dārzs, kur tropu džungļos izkaisīti neskaitāmi ūdenskritumi, zili un zaļi dabas baseini un
gigantiski pazemes caurumi jeb karsta kritenes. Pelde un atpūta pie Cueva del Agua alas-baseina un Tamasopo un Punta de Dios ūdenskritumu
kaskādēm. Izbraucieni ar kajakiem līdz Cascada de Tamul – Meksikas lielākajam ūdenskritumam, kurš augstumā sasniedz 100 m, bet platumā
lietus sezonas laikā 300 m. Svīru un zaļo papagaiļu apdzīvotais Soltano de las Golondrinas – vairāk nekā 500 m dziļš pazemes kanjons jeb karsta
kritene – viena no dziļākajām pasaulē. Maģisks skats te paveras agrā rīta stundā, kad tūkstošiem svīru pamet cilindrisko kanjonu, spirālveidā
izlidojot caur pazemes lūku. Utopiska britu dzejnieka un mākslinieka Edvarda Džeimsa fantāzija, radot džungļos sirreālu metāla un betona
skulptūru dārzu Las Pozas, – pat viņa draugs Salvadors Dalī angli dēvēja par trakāku nekā visi pārējie sirreālisti, kopā ņemot. Viena no Meksikas
koloniālās arhitektūras pērlēm – Zacatecas pilsēta. Leģendārās Ēdenes sudraba un zelta raktuves, kuras no 16 līdz 18. gs. pamatīgi papildināja
Spānijas karaļu dārgumu noliktavas. Sierra de Organos (Ērģeļu kalnu) nacionālais parks – klasiska Meksikas Mežonīgo Rietumu ainava ar klinšu
pīlāriem un masīviem, kas vietām atgādina ērģeles. Viena no bagātākajām Meksikas sudraba pilsētām San Luis Potosi, kuras seno dienu zelta laiki
vērojami pilsētas koloniālajās celtnēs. Durango – savulaik ZR Meksikas galvaspilsēta, tagad viens no pasaules galvenajiem ﬁlmēšanas centriem,
kuras apkārtnē uzņemtas daudzas pasaules slavu ieguvušas ﬁlmas. Villa del Oste – daudzi Holivudas režisori atstājuši šeit savas pēdas un aktierikovboji jājuši cauri šai Mežonīgo Rietumu pilsētiņai. Ojuela spoku pilsētiņa-raktuves un iespaidīgais iekārtais tilts. Mariači zemes vismistiskākā
vieta – par Meksikas Bermudu trijstūri dēvētā Zona del Silencio. Varoņu pilsēta Čivava – abu slavenāko Meksikas revolucionāru Pančo Villas un Tēva
Hidalgo nāvessoda izpildes vieta. Kontinenta neatklātais dabas brīnums Vara kanjons (Canon del Cobre) – viena no pasaules lielākajām kanjona
sistēmām, kas ir gan lielāka, gan dziļāka par daudz slavenāko ASV brāli Grand Canyon. Vara kanjona gaisa vagoniņš un El Divisadero – kanjona
iespaidīgākais skatu punkts. Dīvainās, neparasto formu Sēņu klintis Valle de los Hongos un Valle de los Monjes ielejās. Meksikas augstākais
ūdenskritums Cascada de Basaseachi ar 246 m brīvo kritienu. Gleznains brauciens ar Chihuahua-Paciﬁco vilcienu – viens no iespaidīgākajiem
dzelzceļa posmiem pasaulē, kas izlīkumo cauri Vara kanjonam līdz pat Klusajam okeānam. Simpātiskā 1563. gadā dibinātā koloniālā mazpilsētiņa
El Fuerte, kas savulaik bija galvenie vārti uz plašām teritorijām Ziemeļmeksikā, Kalifornijā un Arizonā. Lidojums Los Mochis – Mehiko. Grandiozās
Mēness un Saules piramīdas Teotivakanā. Iespēja ielūkoties galvaspilsētā Mehiko. Lidojums Mehiko – Rīga.

CAUR DŽUNGĻIEM, TUKSNEŠIEM, VULKĀNIEM UN ANDU KALNIEM, MEKLĒJOT
MĪTISKO ELDORADO – KOLUMBIJA ...ar Cano Cristales – upi, kas aizbēga no paradīzes

17 dienas
19.11.-05.12 3795 3★★★
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 1. jūlijam!
Lidojums Rīga – Bogota. Dienvidamerikas lielais noslēpums un pasaules skaistākā upe – daudzkrāsainā
HB
Cano Cristales, kuru, pateicoties tropu veģetācijai, dīvainajām klintīm, daudzajiem ūdenskritumiem
BB
ø
un krāsainajām, endēmiskajām aļģem sauc par Varavīksnes upi un upi, kas aizbēga no paradīzes.
Kolumbijas galvaspilsēta Bogota ar latīnisko noskaņu, piemīlīgo koloniālo kvartālu, salsas klubu dzīvi
un Monserratas klosteri kalna galā. Slavenais Zelta muzejs ar lielāko zelta izstrādājumu kolekciju pasaulē, savāktu no daudzajām Amerikas
civilizācijām, par dažām no kurām vairs klīst tikai mīti un leģendas. Dīvainie, sarkanās nokrāsas klinšu veidojumi Tatacoa tuksnesī. Tierradentro
pazemes kapenes – 8. gs. gleznainā kalnu apkārtnē Paez indiāņi izveidojuši vairāk nekā 100 apgleznotus apbedījumu tempļus, kam nav analoga
visā Latīņamerikā. Kolumbijas Lieldienu salas un viena no nozīmīgākajām arheoloģiskajām vietām visā kontinentā San Agustinas Statuju
ieleja – noslēpumaina civilizācija kalnainā džungļu biezoknī radījusi vairāk nekā 500 statujas, kurās attēloti dzīvnieki, putni, mistiskas būtnes
un pat briesmoņi. 320 m augstais Salto de Bordones un 180 m Salto de Mortino ūdenskritumi. Purace nacionālais parks, kam vārdu devis
parka augstākais vulkāns, sargā augstkalnu plato, sniegiem klātas uguns kalnu virsotnes, Andu kondoru populāciju Kolumbijā, ūdenskritumus,
sēra raktuves un krāsainus karstos avotus. Par Balto pilsētu dēvētā Popayan – otra nozīmīgākā koloniālās arhitektūras pilsēta Kolumbijā uzreiz
pēc Kartahenas. Slavenās Kolumbijas kaﬁjas plantācijas. Lidojums uz Santamartu (caur Bogotu). Vecākā pilsēta Dienvidamerikas kontinentā –
Santamarta. Tayrona nacionālais parks ir kā vārti uz mistisko Eldorado, jo tieši šajā novadā radās mīts par noslēpumaino Zelta zemi. Idilliskās
Karību jūras pludmales, tairona indiāņu senpilsētas drupas un skaistākie Kolumbijas džungļi Tayrona parkā. Kartahena – visromantiskākā
Latīņamerikas koloniālā pilsēta, kuras biezie mūri un forti savulaik sargāja spāņu sazagto zeltu, bet tagad izcili saglabājušos arhitektūras
dārgumus šauro ieliņu labirintos un baznīcu ieskautajos laukumos. Tropiskais koraļļu ieskautais Islas del Rosario saliņu arhipelāgs Karību jūrā.
Unikāla relaksācija dubļu vulkānā – Volcan de Lodo El Totumo. Lidojums Kartahena – Bogota. Zipakiras sāls raktuves un Sāls katedrāle 200 m
dziļumā zem zemes. Eldorado mītiem apvītā Laguna de Guatavita, kur ar zelta putekļiem klātais Muisca cilts virsaitis upurēja dieviem zeltu un
dārgakmeņus ezera ūdeņos. Lidojums Bogota – Rīga.
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3★★★★, 3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

BB – tikai brokastis
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU 2 – KRĀSAINĀ BOLĪVIJA UN ČĪLE

15 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 1. jūnijam! Ceļojums pa vienu no unikālākajiem 11.11.-25.11. 3475 3★★★
HB
Dienvidamerikas nostūriem, apmeklējot neparastākos kontinenta dabas fenomenus un ainavas!
Lidojums Rīga – Santakrusa (Bolīvija). Amboro nacionālais parks – vieta, kur tiekas trīs lielas kontinenta
ø
ekosistēmas: Amazones lietusmeži, Gran Chaco savannas un Andu kalni. Amboro smilšakmens klinšu
masīvs un pastaiga mistikas apvītajā Valley of Giant Fern tree ielejā, kurā aug dinozauru iemīļotā barība – aizvēsturiskie paparžu koki. El Fuerte –
antīka cietokšņpilsēta, kuru vēl pirms inku ienākšanas reģionā cēlusi Chane civilizācija. Las Cuevas ūdenskritums. Andu kalnu ciemats Samaipata.
Lidojums uz Sukri. Senā Bolīvijas galvaspilsēta Sukre – eleganta pilsēta ar baltiem, koloniālā perioda namiem un baznīcām. Dinozauru pēdu
nospiedumu siena – liecība tam, ka pirms 68 miljoniem gadu Sukres apvidu apdzīvoja 40 dinozauru sugas. Tarabaco svētdienas tirgus –
kolorītākais tirgošanās placis Bolīvijā, kuru apmeklē kalnos dzīvojušie indiāņi tradicionālajos pančo un monterās. Dienvidamerikas kontinenta
koloniālās arhitektūras pērle Potosi, kas savulaik, pateicoties pasaules lielākajām sudraba raktuvēm, bagātību un iedzīvotāju skaita ziņā bija vienā
līgā ar Londonu un Parīzi. Tupiza – sarkanu dīvainu formu klinšu un kanjonu apvidus, ko mēdz saukt par Bolīvijas Mežonīgajiem Rietumiem. Šis
nomaļais Marsa ainavu nostūris pirms 105 gadiem kļuva par slavenā banku aplaupītāja Buča Kesidija notveršanas un atdusas vietu. Baltā lagūna –
Laguna Blanca ezers. Sirreālais Sarkanais ezers jeb Laguna Colorada un tā krastos mītošās ﬂamingu, vikunju un lamu kolonijas. Salvadora Dalī
tuksnesis – pateicoties krāsu pārbagātībai, tam piešķirts slavenā spāņu sirreālista vārds. Zaļganās krāsas ezers Laguna Verde un 5930 m augstais
Licancabur vulkāns. Sol de Manana – karsto avotu un kūpošo fumarolu lauks. Bolīvijas lepnums un viens no sirreālākajiem skatiem uz planētas
Salar de Uyuni – lielākais sāls ezers jeb sāls tuksnesis pasaulē. Relaksācija Andu kalnu karstajos avotos. Ar gigantiskiem kaktusiem nosētā un
lamu iecienītā Incahuasi sala, kas paceļas Salar de Uyuni sāls tuksneša vidū. Uyuni vilcienu kapsēta un Cochani sāls raktuves. Bolīvijas un Čīles
robežas šķērsošana pie Hilo kanjona. San Pedro de Atacama pilsētiņa oāzē pašā sausākajā tuksnesī pasaulē. Savdabīgās ainavas Mēness un Nāves
ielejās. Saulriets pār Mēness ainavu apkārtni no Lielās smilšu kāpas. Atakamas sāls līdzenums. Čīles zilie vulkānu ieskautie ezeri – Miscanti un
Miniques. Flamingu rezervāts – iepazīšanās ar trim no sešām pasaulē eksistējošo ﬂamingu sugām. Tatio geizeru lauks saullēktā – vislielākais
ģeotermiskais lauks pasaulē. Tieši saullēktā geizeri izverd, un to ūdens kolonnas augstums var sasniegt pat 10 metrus. Lidojums Kalama –
Santjago. Čīles galvaspilsēta Santjago. Lidojums Santjago – Rīga.

NO JELOUSTONAS UN UGUNS IELEJAS LĪDZ ZOSU KAKLU KANJONAM UN
MĒNESS KRĀTERIEM – APBRĪNOJAMĀ AMERIKA

18 dienas
05.09.-22.09. 3350 3★★★ +
Ceļojums pa vienu no planētas viskrāšņākajiem reģioniem, ietverot visus Rietumamerikas dabas
brīnumus – sākot no Jeloustonas un Arku nacionālajiem parkiem līdz Lielajam kanjonam un
! 3★★★
JAUNUMS
ø
Pieminekļu ielejai. Šis Zelta fonda ceļojums atklās daudzus noslēpumus, kuriem ierastie tūristu ceļi
paslīd garām. Lidojums Rīga – Sanfrancisko. Romantiskā Zelta vārtu tilta un mazo, stāvo ieliņu pilsēta
Sanfrancisko. Salvadora Dalī sapņa piepildījums – Goblinu ieleja, kas nosēta ar savdabīgām klinšu sēnēm jeb statujām, kuras atgādina dabas
noburtus un akmenī pārvērstus rūķus, mošķus un goblinus. Hickman dabas tilts, Skursteņa klints un Sarkanie kalni Capitol Reef nacionālajā
parkā. Gooseneck Canyon jeb Zosu kaklu kanjons, kur San Juan upe izgrauzusi trīs lielus lokus. Coal Mine Canyon – neparasts kanjons, kura
sienas, pateicoties dažādu minerālu klātbūtnei, laistās baltās, sarkanās, oranžās, dzeltenās un melnās krāsās. Yosemite nacionālais parks –
majestātiski kalni un meži, kas ilgu laiku kavēja kolonistu nokļūšanu līdz okeānam. Dīvainās, smilšu pilīm līdzīgās kaļķa klintis pie Mono
krātera ezera, kuru Marks Tvens nosaucis par Kalifornijas Nāves jūru. Bodie spoku pilsēta – kovboju pilsētiņa ar īpašu Mežonīgo Rietumu auru.
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. Pine Creek kanjons un iespaidīgais Canyon Overlook
skatupunkts. Elpu aizraujošais Horseshoe Bend skatu punkts. Gaismu spēles pasakainajā Antilopes kanjonā – viens no neaizmirstamākajiem
ceļojuma mirkļiem. Powell Lake – Klinšu Atlantīda jeb ezers, kurā slīkst kalni. Inženieru meistardarbs – Glen Canyon dambis. Brīsas kanjona
nacionālais parks – sarkanu klinšu kolonnu mežs amﬁteātra ieplakā. Lielais kanjons, kur var stundām stāvēt un vērot, kā saules stari apmirdz
rūsganās klintis un Kolorādo upi tālu lejā. Mežonīgo Rietumu vizītkarte un vesternu tēva Džona Veina zeme – Monument Valley. Iespēja doties
fenomenālā panorāmas lidojumā pār visām trim Canyonlands parka zonām – kanjonu labirintam Maze, dīvaino klinšu kolonnu mežam Needles
un klinšu salai debesīs – Island in the Sky. Viens no ASV gleznainākajiem ceļiem Route 24. Mākslinieku palete Uguns ieleja – krāsainie Rainbow
kalni, klinšu arkas, Ziloņa snuķa kalns, klinšu stabi Septiņas māsas un sirreālais dabas veidojums Fire Wave. Oranžās sēņveida klintis Toadstool
Hoodos – akmens kolonnas ar cepurītēm virsotnē. 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. Zemes
Zilā acs jeb Grand Prismatic Springs – unikāls termālais avots visās varavīksnes krāsās. Travertīna terašu labirints – Mamouth Hot Springs.
Ezeru virtene Klinšu kalnu kronī – Grand Teton nacionālais parks. Soltleiksitija – mormoņu baznīcas štābs un 2002. gada ziemas olimpisko
spēļu mājvieta. Rietumu puslodes lielākais sāls ezers Great Salt Lake. Pasaules lielākā dabas tiltu jeb arku koncentrācija Arches nacionālajā
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. Lidojums Helena – Rīga.
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LIELAIS ANTARKTĪDAS UN DIENVIDAMERIKAS KRUĪZS (ARGENTĪNA, ČĪLE, URUGVAJA,
UGUNSZEME, FOLKLENDU SALAS UN JAUNAIS GADS PIE ANTARKTĪDAS KRASTIEM) 25 dienas
Ierobežoto vietu dēļ stingri iesākām pieteikties līdz 1. augustam!
18.12.-11.01. ~5995 3★★★
Jaunā gada svinēšana pie Antarktīdas krastiem!!!
! 9
JAUNUMS
FB
Kruīza eksursijas jau iekļautas cenā!
KE
Lidojums Rīga – Santjago.
ø
Čīles galvaspilsēta Santjago. Visvecākā, visneparastākā un visbohēmiskākā pilsēta Čīlē – Valparaiso.
21 dienu luksusa kruīzs pa Magelāna jūrasceļu gar gleznaino Argentīnas un Čīles piekrasti līdz
pat Horna ragam un tālāk uz ledus kontinentu Antarktīdu. Patagonija – mežonīgākais un vilinošākais Dienvidamerikas reģions, kas
plešas uz dienvidiem no Kolorādo upes līdz pat Ugunszemei. Čīles arhipelāga lielākā un interesantākā sala ar neskartu dabu un okeāna
piekrasti, kā arī ar savdabīgām koka baznīciņam, kas iekļautas UNESCO sarakstā, – Chiloe. Castro – Chiloe salas galvaspilsēta ar tipisko
palaﬁtos arhitektūru – krāsainiem namiem uz pāļiem. Patagonijas meži un Aysen fjords laika un pasaules aizmirstajā Puerto Chacabuco.
Kruīzs pa gleznainajiem Dienvidčīles fjordiem gar Torres del Paine un Bernardo O’Higgins nacionālo parku piekrasti, vērojot sniegotās
Andu kalnu virsotnes, vulkānus, klintis, salas un ledājus. Iespaidīgais Amalia Glacier ledājs – milzīga ledus siena no Dienvidpatagonijas
ledus lauka. Punta Arenas pilsēta – Gamero laukums, Brauna pils un ekstravagantā kapsēta. Slavenais Magelāna šaurums. Magdalēnas
sala – lielākā Magelāna pingvīnu kolonija Čīlē. Ledāju aleja un Beagle Channel – gleznains šaurums, kas nodēvēts Čārlza Darvina
kuģa vārdā, kurš pirmais pieveica šo sarežģīto kanālu apkārt Dienvidamerikas kontinentam. Horna rags – Dienvidamerikas kontinenta
galējais dienvidu punkts, vieta, kur tiekas Klusais un Atlantijas okeāns. Nomaldoties no Magelāna šauruma, to nejauši atklāja slavenais
jūrasbraucējs sers Frānsiss Dreiks. Jūrasbraucēju lielais izaicinājums Drake Passage – šaurums, kas atdala Dienvidameriku no Antarktīdas.
Antarktīda – Aisbergu valstība un Mūžīgā sasaluma zeme ir planētas skarbākā un dārgākā vieta, kur kruīzs komfortablā veidā ļauj
ieskatīties šajā Ledus kontinentā un iepazīt tā bagāto dzīvnieku pasauli. Paulet sala, kuru par mājām sauc daži miljoni Adelie pingīnu.
Elephant Island – ar sniegotiem kalniem un ledājiem klāta Antarktīdas sala, kura 1916. gadā kļuva par glābiņu 28 vīriem pēc Šekltona
ekspedīcijas kuģa Endurance bojāejas. Neapdzīvotu salu grupa starp Orleānas un Bismarka jūras šaurumiem, ko 1898. gadā atklāja
Žerlaša vadītā beļģu ekspedīcija – Palmer Archipelago, kuru sauc arī par Antaktīdas arhipleāgu. Savulaik vaļu mednieku, tagad Polāro
staciju iecienītais Danco Coast – milzīgām ledāju sienām klāts stāvu kalnu krasts, kurš tika nosaukts pa godu beļģu ekspedīcijas laikā
mirušajam leitnantam Emilam Danko. Unikāls piedzīvojums – Jaunāgada svinēšana pie Antarktīdas krastiem. Antarctic Sound –
līcis, kas bagāts ar dreifējošiem aisbergiem un Antarktīdas dzīvnieku pasaules pavalstniekiem: pingvīniem, jūras lauvām, vaļiem, jūras
ziloņiem un roņiem. Ushuaia – Ugunszemes galvaspilsēta un planētas vistālākā dienvidu pilsēta. Tierra del Fuego nacionālais parks
Argentīnas Ugunszemē – Andu kalnu masīvs un Patagonijas subarktiskie meži te slēpj krāsainus kalnu ezerus un ūdenskritumus.
Folklendu salu galvaspilsēta ar izteiktu pasaules malas gaisotni Stanley: Zilo vaļu kaulu arka, Kristus baznīcas katedrāle, sarkanās britu
būdiņas, kuģu vraki un pingvīni... daudz pingvīnu. Bluﬀ Cove līcītis Folklendu salās, kuru okupējuši 3000 Gentoo pingvīni un viesmīļiem
līdzīgie Antarktīdas karaliskie pingvīni. Iespēja doties apciemot Rockhopper pingvīnu koloniju, kuriem raksturīgas smieklīgas,
pankiem līdzīgas frizūras. Dzīvnieku paradīze Valdesa pussalā: guanako, Dienvidamerikas strausi, orkas, pingvīni, jūras lauvas, roņi un
jūras ziloņi. Elegantā Urugvajas galvaspilsēta ar jūtamu Eiropas ietekmi arhitektūrā un kultūrā – Montevideo. Slaveno Dienvidamerikas
kovboju dzīvesveida iepazīšana Gaučo muzejā. 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 – Rīga.
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3★★★
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– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– luksusa kruīza kuģis, divvietīgas kajītes

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
KE – kruīza ekskursijas iekļautas cenā
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

Nosaukumā viss jau pateikts.
Ceļojumu sadaļa, kas interesēs jauno paaudzi,
bet arī vecākiem neliks garlaikoties un nest to smago nastu –
upuri bērnu interešu labā.
Pamēģiniet atmodināt sevī bērnu,
kurš taču visos mūsos nekur nav zudis!

ceļojuma apraksts

laiks

KUR SUKĀDES, PODI UN MELU STĀSTI TOP

1 diena
30.05.
līdz 16 g.v.

cena naktsmītnes

27 ø
Keramikas darbnīca Cepļi keramiķe Ingrīda Žagata stāstīs un rādīs, kā no māla pikas top brīnišķīgi trauki
21
un sadzīves priekšmeti. Ciemos pie slavenā Minhauzena Duntes muižā! Minhauzena sievas Jakobīnes
istabā redzēsim īstenu 18. gadsimta dāmu paradīzes stūrīti, savukārt barons Minhauzens mūs gaidīs ar
tikko gūtu medījumu – ar vienu šāvienu nomedītu pīļu virteni. Medību trofejas, naži, ieroči, Minhauzena vaska ﬁgūra, amizantie mednieku
stāsti... un tas vēl nav viss, ar ko mūs te pārsteigs! Fotopauze pie pasaulē lielāka alus kausa. Duntes baznīca – tā pati, pie kuras torņa
Minhauzens savu zirgu piesēja! Veczemju klintis – krāšņākais sarkanā smilšakmens atsegums jūras piekrastē Latvijā. Rāmkalnu gardumu
degustācija: dažādu augļu sukādes, pastilas, sulas, saldējums un stiprā cienītājiem svaigi kūpināta vistiņa,
nobrauciens pa garāko rodeļu trasi Baltijā – 400 m!

VILKU MEŽA PIEDZĪVOJUMI UN VELNOŠANĀS BRAKOS
1 diena
34 ø
Piedzīvojumi Vilku kalna mežā ir iespēja gan lieliem, gan maziem kopā ar Meža māti un Meža tēvu iet 27.06.
20
izlūkgājienā pa pēdām, noskaidrojot, kas dzīvo mežā; ielīst dobumā un alā; izvizināties ar pieradināto līdz 16 g.v.
meža dzīvnieku karuseli; iejusties meža tēlos, izspēlējot lomu spēli Notikums dižmežā. Braki – viena no
skaistākajām Vidzemes augstienes vietām. Velniņu darbi un nedarbi Blaumaņa Brakos. Saimes istabā – stāstījums par rakstnieka bērnību,
labajiem darbiem un nedarbiem. Un tad sākas īsta velnošanās – kopā ar visiem, kas vēlas, izdzīvosim pasaku Velniņi: rija – atraktīva līšana pa
alu, pārvēršoties par velniņiem, velniņu puzles salikšana; Zibensšķeltais akmens – vieta, kur velniņi izlīduši no elles virszemē, draiskošanās
pie akmens un pļaviņā, atdarinot viņu nedarbus; jautrās velniņu dejas Braku pagalmā, vieta pie pirtiņas, kur velniņi pārtop par cilvēkiem.
Mielasts Braku saimes istabā ar īpašu velniņu dzērienu un maziem našķiem – pankūkas un gardā Braku putra (pieaugušajiem – vīns no
saldenās pudeles...). Amatniecības centrs Mazā Kāpa – ekskursija ar līdzdarbošanos: darbnīcas apskate, stāstījums par ādas izstrādājumu
tapšanu, suvenīru izgatavošana (katrs pats izveido mazu piekariņu) un tējas pauze.
RŪJIENAS PUSĒ PĒC SALDĒJUMA UN ZEMENĒM

1 diena
30 ø
Naukšēnu muiža un parks. Naukšēnu DISCO – neparastais cilvēkmuzejs un eļļas spiestuvē ražoto 11.07.
26
rapšu, linsēklu, ķimeņu un aromatizēto ķiploku eļļu, kā arī minerālūdens vai kvasu degustācija un līdz 16 g.v.
iegāde. Rūjienas apskate – piemineklis Tālavas taurētājam, Sējējam, estrāde. Aizraujoša ekskursija
Rūjienas saldējumā – videoﬁlmā uzzināsiet visu par saldējuma ražošanas procesu ar kārtīgu našķošanos noslēgumā. Izbrauciens pa Rūjas
upi ar plostu Ruhjas Donalds! Šinšillu audzētavā uzzināsiet visu par šinšillu izcelsmi, dzīvesveidu un paradumiem. Redzēsiet un samīļosiet
zvēriņu, kurš bija svēts inku civilizācijai un pārdzīvoja to. Zemeņu lauka apskate, gardo ogu degustācija.

KUR MAIZE SMARŽO UN PIENA UPE GAR PANKŪKU KRASTIEM TEK
1 diena
30 ø
Raunas apskate: Tanīsa kalns, uzkāpsiet Raunas pils skatu tornī palūkoties pār Raunas mazpilsētiņu un 01.08.
klausīties dažādus pils stāstus. Unikālais Raunas Staburags. Te ir baigie podi! Podu gāšana un podu stāsti līdz 16 g.v.
25
Raunas ceplī. Maizes cepšana lauku mājā Donas, iespēja veidot savu klaipiņu senatnīgā maizes krāsnī; sātīga
!
JAUNUMS
zupa pusdienās, pašceptas maizes degustācija. Piena upe pankūku krastos – kopīgi izzinot piena garo ceļu no
gotiņas līdz pusdienu galdam lauku saimniecībā Kalbakās. Līdzdarbošanās piena malšanā, sviesta kulšanā, biezpiena gatavošanā. Pankūku cepšana
ar pašu izvēlētu pildījumu un baudot piparmētru tēju. Saimniecībā skatāmas arī vairāk nekā 40 trušu lielu saime, pundurcūciņas, kaziņas
ĀBOLU PĪRĀGS, KONČAS, SUŅU PAJŪGI UN GATAVS KINO
1 diena
05.12.
28 ø
Viesošanās Skrīveru saldumi, kur var vērot piena konfekšu Gotiņa ražošanas procesu un noteikt
20
visgaršīgākās končas. Saimniecība Forsteri, kur audzē pajūgu suņus – Sibīrijas un Aļaskas haskijus. līdz 16 g.v.
Uzzināsiet par haskijiem, to īpašībām, 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. Ādas apstrādes
centrā Mazā kāpa Ziemassvētku gaidās gatavosiet nelielas dāvaniņas – suvenīru grāmatiņas ar ādas vākiem, tikmēr gaisā smaržos krāsnī
ceptais ābolu pīrāgs un fonā skanēs Ziemassvētku mūzika. Pēc labi padarīta darba būsiet pelnījuši arī saimnieces cepto ābolu pīrāgu ar tēju...
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RŪĶI RŪĶOJAS RAUNĀ

1 diena
19.12.
līdz 16 g.v.

Piparkūku rotāšana un ēšana, sveču tīšana, braukšana zirga pajūgā vai kamanās, kopdziedāšana
Raunas baznīcā. Uzkāpsiet Raunas pils skatu tornī palūkoties pār Raunas mazpilsētiņu un klausīties
dažādus pils stāstus, desiņu cepšana, upeņu sulas vai karstvīna baudīšana un citas jautrošanās
kopā ar Raunas rūķiem!

cena naktsmītnes

30
23

ø

32
25

ø

TARTU skolēnu brīvdienās

1 diena
Tartu vecpilsētas apskate kājām: universitāte, Rātslaukums, Šķībā aptieka, Doma baznīcas drupas, Eņģeļu 21.03.
un Velna tilts u. c. Skolēnu brīvdienās aicinām skolēnus apmeklēt Ahaa zinātnes centru, kas būs ceļvedis līdz 16 g.v.
aizraujošā zinātnes pasaulē, kurā gaida atklājumi, piedzīvojumi, noderīgas zināšanas un jautra izklaide.

CIEMOS LOTES ZEMĒ

1 diena
35 ø
Lotes zemē gaida vairāk nekā simts atrakcijas, tematiskās mājas, garšīgi ēdieni, suvenīru veikali un 06.06.
skaista pludmale. Atklājumu, izgudrojumu un aizraujošu piedzīvojumu pietiks visas dienas garumā gan līdz 16 g.v.
28
bērniem, gan pieaugušajiem. Baltijas lielākais tematiskais parks Lotes zeme ir skaistajā jūras piekrastes
!
N
U
JA UMS
mežā izveidotais Izgudrotāju ciems, kas ir pazīstams no Lotes animācijas ﬁlmām, mūzikliem un grāmatām.
Lotes zemē tiksies ar Loti, Bruno, Adalbertu un citiem Izgudrotāju ciema iedzīvotājiem, kā arī kopā ar tiem varēsi ķerties pie izgudrošanas un
spēlēšanās. Lotes zemē ir ļoti lustīgi. Te ir vairāk nekā 100 atrakciju, izgudrošanas mašīnu un rotaļlietu. Šeit piedzīvojumu parkā var doties dažādos
piedzīvojumos, meklēt izeju no labirinta, planetārijā iepazīties ar Visumu, atklāt aizraujošus mūzikas instrumentus un muzicēt kopā ar kaķu māti
Paulu, sportot kopā ar kaķu tēti Mati, šķūnī kaut ko uzmeistarot kopā ar Oskaru – Lotes tēti, paspēlēt jautras spēles kopā ar Loti, Bruno un Adalbertu
un klausīties vecā ceļotāja Klausa stāstus par viņa tālajiem ceļojumiem. Rannametsas dabas taka – te ir uzstādīts skatu tornis, no kura paveras
lielisks skats uz Pērnavas līci un purvu un meža plašumiem otrā pusē. Iespējams iziet pa laipām purva taku...

KUR SVECES TOP UN SLIDĀS PA PARAFĪNU SLĪD
1 diena
30 ø
Vehmas sveču fabrikas apmeklējums – uzzināsiet kā rūpnīcā izgatavo sveces. Ekskursijas laikā iespēja 25.07.
25
pašam izgatavot savu sveci. Mākslinieku istabā redzēsiet, kā tiek rotātas sveces. Iespēja iegādāties līdz 16 g.v.
ne tikai sveces par fabrikas cenu, bet arī visu nepieciešamo, lai izgatavotu sveces mājas apstākļos.
!
JAUNUMS
Noslēgumā izmēģināsiet slidošanu pa parafīnu! Parafīna seguma slidotava piedāvā iespēju neatkarīgi
no laika apstākļiem aktīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni vai draugiem. Ciemošanās lauku sētā, kur kādreizējā skābbarības tornī izbūvēta
observatorija un teleskops ar 320 reižu palielinājumu, kas dod iespēju aplūkot lielākos Mēness virsmas objektus. Torņa pirmajā stāvā
atrodas saimniecības graudu klēts, otrajā stāvā – ﬁzikas izmēģinājumu auditorija, trešajā – astronomijas klase, bet pēdējo stāvu veido
pagriežams kupols, kurā novietots teleskops. Vīlandes vecpilsētas apskate. Olustveres muižas staļļu ēkā ir ekspozīcija ar ap 150
miniatūrām koka skulptūrām, kuras attēlo zirgus un cilvēkus dažādās darbībās.
AR SPĒĻU AUTO LĪDZ KOSMOSAM! skolēnu brīvdienās
1 diena
37 ø
Apciemojiet pasaulē mazāko satiksmes pilsētiņu Igaunijā – Virumā! Satiksmes pilsētiņā viss ir tieši, 24.10.
27
kā īstā pilsētā: ielas, krustojumi, gājēju pārejas, ceļazīmes, koki, zālāji, puķu dobes, pat luksofori ir īsti. līdz 16 g.v.
Satiksmes pilsētiņā pieaugušie var braukt ar lielajiem elektroautomobiļiem, bet bērni – ar mazajiem
auto. 1200 kvadrātmetru lielā ar Ņujorkas pilsētas skatiem dekorētā satiksmes pilsētā ir arī degvielas uzpildes stacija, kurā var pa jokam
uzpildīt degvielu. Pilsētā atrodas arī policija, karceris, kafejnīca, SkyPlus diskotēka un autokino. Ciemošanās Raganu valstī – pasaulē
mazākajā un savdabīgākajā valstī. Jūs sagaidīs galvenā ragana Uhti, kas iepazīstinās ar raganu valsti un pastāstīs leģendas. Noteiktti
jāpamēģina unikālais sporta veids – slotas mešana. Debesu pastaigu taka – vieta, kur izveidots Saules sistēmas modelis, tikai miljards
reižu mazāks (taka izveidota proporcijās kā Saules sistēma – līdz tālākai planētai Urānam jāiet 2,5 km). Bagātīga informācija par Saules
sistēmas planētām, attiecībām starp planētu izmēriem, izpratne par gaismas gada ātrumu un jauka pastaiga iekoptā vidē.
PIE ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA KORSTNAS SAIMNIECĪBĀ

1 diena
35 ø
Ciemošanās Korstnas saimniecībā, kur dzīvo Ziemassvētku vecītis kopā ar sniegbaltīti, rūķiem, zirgiem, 05.12.
zaķiem, zirnekļiem, kurmjiem, putniem un daudziem citiem lieliem un maziem draugiem. Šeit Ziemassvētku līdz 16 g.v.
30
vecītis kopā ar sniegbaltīti un rūķīšiem visa gada garumā veic visādas svarīgas un mazāk svarīgas, kā arī
!
N
JAU UMS
pavisam nesvarīgas lietas. Dodas zvejot, pļaut sienu un lasīt zemenes, labo kamanas, traktorus un divriteņus,
gatavo dāvanas, cep pankūkas un darina pārsteigumus, nodarbojas ar sportu, izgatavo tortes un pludiņus, skaita aitas, bērnus un grāmatas... un
dara daudz ko citu! Ziemassvētku vecītis ar saviem palīgiem gaidīs jūs Adventes laikā, lai meistarošanas darbnīcā pagatavotu Ziemassvētku
dāvanu paši sev vai mājās palicējiem. Pēc smagajiem darbiem pamielosieties ar samtainu ķirbju zupu, klasisko Ziemassvētku ēdienu – skābētiem
kāpostiem ar ceptiem kartupeļiem, brūkleņu ievārījumu un desertā kraukšķīgu ābolu pudiņu ar saldējumu un karsto dzērienu.
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– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena, vai jauniešu viesnīca,
2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!

3★★★

6

ceļojuma apraksts

laiks

ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ – MONISTĒ

1 diena
12.12.
līdz 16 g.v.

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!

cena naktsmītnes

30
25

ø

UZ IGAUNIJU AR BĒRNIEM

2 dienas
Tallinas zinātnes centrs Energia, kurā iespējams uzzināt visu par elektroenerģijas iegūšanu un nozares 04.07.-05.07. 98 6
80 ø
vēsturi. Centra iespaidīgākais eksponāts ir Eiropā unikāls zibens ģenerators, kas ļauj radīt līdz pat trīs līdz 16 g.v.
metrus garu zibens lādiņu. Pārsteidzoši un aizraujoši eksperimenti, kas saistīti ar ﬁziku – skaņu, gaismu,
!
JAUNUMS
optiku, atjaunojamo un atomenerģiju. Centra kopējā platība ir vairāk nekā 3000 kvadrātmetru, un
tajā ir apskatāmas septiņas pastāvīgās izstādes par enerģijas vēsturi un elektroenerģijas ražošanu, kā arī par citām tēmām, kas saistītas
ar klasisko ﬁziku. Leļļu muzeja NUKU galveno daļu veido teātra leļļu muzejs, kas ar leļļu, vārda un attēlu starpniecību iepazīstina
apmeklētājus ar Igaunijas un pasaules leļļu teātra vēsturi. Muzejā iekārtota arī pasaules leļļu istaba, kurā aplūkojamas dažādas izcelsmes
un dažādās tehnoloģijās veidotas lelles no dažādām pasaules malām. Muzejā darbojas leļļu meistarošanas darbnīcas. NUKU tiek izmantoti
skārienjutīgie informatīvie ekrāni. Vembu-Tembumaa – ģimenes izklaides parks, kurā patīkamu un aizraujošu nodarbi sev atradīs gan
paši mazākie ģimenes locekļi, gan skolas vecuma bērni un viņu vecāki. Parkā darbojas kartingu trase, ATV trase un baseini, kuros ūdens
vienmēr ir silts, kā arī daudz citas atrakcijas (cenā). Atraktīvais Policijas muzejs Rakverē, kur iespējas pašiem noķert noziedzniekus,
noņemt savus pirkstu nospiedumus, iejusties policista un noziedznieka ādā, uzzināt interesantas lietas par viltojumu pasauli, izmēģināt
radara darbības principus un daudzas citas ne mazāk aizraujošas lietas no policijas ikdienas. Varenās Rakveres pilsdrupas ar neparastiem
piedzīvojumiem. Pils apmeklētāji varēs izbaudīt 16. gadsimta tematiskā parka gaisotni uz laiku iejusties bruņinieku un karavīru lomā.
Varēs izmēģināt alķīmiķa seno arodu, ielūkoties moku kambarī, nāves istabā, viduslaiku bordelī, bārddziņa un astronoma darba telpās...
Ledus laikmeta centrā skatāmi milzu mamuti un senais alnis, kura ragu garums ir 1 metrs! Tāpat te var redzēt, kāda izskatās Zeme no
kosmosa, ledāju kušanu un kā šos procesus uztvēra tā laika cilvēks. Īsta meteoroloģisko novērojumu stacija, kurā iespējams uzzināt, kāds
laiks gaidāms Igaunijā un jebkurā citā pasaules malā.

PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM
2 dienas
Vienīgais dinozauru parks Baltijas valstīs, kur var izjust patieso savvaļas dabu. Šeit jūs sagaida visīstākie 22.08.-23.08. 80 3★★★
70 ø
dinozauri, kuri mauro, kustas, elpo un sprauslā ūdeni... Līdzās rotaļu laukumi, karuseļi, batuti... Mini zoo līdz 16 g.v
piedāvā vairāk kā 300 eksotiskus un mazāk eksotiskus dzīvniekus: lamas, jakus, kamieļus, lāčus, hiēnas,
vilkus, lapsas, pērtiķus, jenotus, strausus, dzērves, tīģerus, ķengurus, lūšus.... 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. Atjaunotā delﬁnārija apmeklējums ar dzīvespriecīgo delfīnu priekšnesumiem. Etnogrāﬁskais
zvejnieku ciematiņš Jodkrante, pastaiga un Lietuvas koktēlnieku mākslas darbi leģendām un teikām apvītajā Raganu kalnā.
KARLSONS, TROLLĪTIS MUMINS UN LENNUSADAM Tallina – Helsinki – Turku – Stokholma – Rīga
1. 10:00 izbraukšana no Rīgas. Bjušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate.
22:30 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
C4
4
155
135
113
23
B4
4
183
163
141
30
B2
2
223
203
181
A4
4
198
178
156
37
A2
2
260
240
218
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojuma laiks: 11.08.-14.08.

www.impro.lv

41

TALLINA, TAMPERE, SÄRKANNIEMI DELFĪNI, LEDUS LAIKMETS UN AHAA CENTRS TARTU
1. 10:00 izbraukšana no Rīgas. Bjušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate.
22:30 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 delﬁnārijs,
Särkanniemi atrakciju parks, skatu tornis Näsinneula. Iespēja apmeklēt Muminu muzeju, Akmeņu muzeju un Spiegu muzeju.
Brauciens līdz Helsinkiem. 21:30 prāmis Helsinki – Tallina: divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
3. Brauciens uz Ledus laikmeta centru pie Tartu, iepazīšanās ar šā perioda dzīvniekiem un augiem. Ahaa zinātnes centra apmeklējums
Tartu, kas būs ceļvedis aizraujošā zinātnes pasaulē, kurā gaida atklājumi, piedzīvojumi, noderīgas zināšanas un jautra izklaide.
4. Ierašanās Rīgā ap 21:00.
Cena (EUR)

pieaugušajam
12-16 g. v.
līdz 11 g. v.
155
135
95
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkā Särkanniemi.
Ceļojuma laiki: 02.07.-04.07., 06.08.-08.08.

KOLMĀRDENAS ZOO UN STOKHOLMA Rīga – Tallina – Stokholma – Kolmārdena – Stokholma – Rīga
1. 10:00 izbraukšana uz Tallinu. 18:00 prāmis Tallina – Stokholma: divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
2. 10:00 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 Fjellbaken kalna.
Stokholmas vecpilsēta – karaļa sardzes maiņa un karaļpils dārgumu krātuves, Stokholmas panorāma no televīzijas torņa, Lielās
baznīcas noslēpumi vai karaļu kapenes Ridarholmenas baznīcā. Kuģa Vāsa muzejs. Pasaku pasaule visu vecumu bērniem –
A. Lindgrēnes literāro tēlu muzejs Junibacken. 17:00 prāmis Stokholma – Rīga: divvietīgas vai četrvietīgas kajītes ar dušu un WC.
4. 11:00 ierašanās Rīgā.
Cena
Cena
Kajītes tips
Vietu skaits kajītē
pieaugušajam
bērnam līdz 16 g. v.
C4
4
165
145
B4
4
173
153
B2
2
198
178
A4
4
183
163
A2
2
250
230
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana, ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojuma laiks: 22.07.-25.07.

Cena
bērnam līdz 11 g. v.
131
139
164
149
216

Piemaksa – 3 personas
četrvietīgā kajītē
23
29
36
-

ceļojuma apraksts

laiks

RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem

6 dienas
05.07.-10.07.
02.08.-07.08.
16.08.-21.08.
līdz 16 g.v.

cena naktsmītnes

280 3★★★
Divas kalnu dienas Slovākijas Tatros: brauciens ar pacēlāju Zemajos Tatros un pārgājiens uz virsotni
3★★
Chopok; Augstajos Tatros – Stary Smokovec apkārtnē – brauciens ar kalnu tramvaju, pārgājiens pa
marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klintīm. Krāšņās Demanovas stalaktītu
210
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 atrakciju parkā
Tatralandia pie Liptovsky Mikulaš. Trīs naktis viesnīcā Tatru kalnu centrā Popradā ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo
baseinu kompleksu Aquacity.

VASARAS BRĪVDIENAS ČEHIJĀ
6 dienas
Prāga: Kremlis ar Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, Kārļa tilts, Vecpilsētas laukums, astronomiskais Rātsnama 17.08.-22.08. 280 3★★★
230 3★★
pulkstenis, Vāclava laukums, Muzikālās strūklakas. Zoodārzs un pils Lešnā netālu no Zlīnas – unikāls līdz 16 g.v.
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. Dvur Kralove Zoo
safari. Pastaiga pa klintīs izkaltām takām Prahovas klinšu parkā Česky Raj.
POPULĀRĀKIE IZKLAIDES PARKI ZIEMEĻVĀCIJĀ ģimenēm ar bērniem
Turpceļš ar autobusu. Babelbergas ﬁlmu parkā var redzēt, kā top televīzijas pārraides, kā tiek
uzņemtas ﬁlmas un šovi. Brauciens ar autobusu pa Serengeti safari parku, kas ir mazs Āfrikas gabaliņš
Ziemeļvācijas dabas ainavā ar vairāk nekā 1000 dzīvniekiem no visas pasaules. Viens no Vācijas
lielākajiem un vislabāk iekārtotajiem atrakciju parkiem Heideparks – lieliem un maziem. Dabiska un
veselīga atpūta termālajā baseinā Soltavā. Lidojums Hamburga – Rīga.

4 dienas
21.07.-24.07.
12-16 g.v.
5-11 g.v.

385
315
270

3★★★
3★★

PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLĒNU BRĪVDIENĀS īpašs piedāvājums ģimenēm!
6 dienas
24.08.-29.08. 530 3★★★
Turpceļš ar autobusu. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa
445 3★★
arka, Luvra, Elizejas lauki, Pompidū centrs, Sitē sala, mākslinieku rajons Monmartrā. Parīzes simbols – līdz 16 g.v.
1889. gadā Pasaules izstādei būvētais Eifeļa tornis. Brauciens ar kuģīti pa Sēnas upi. Franču mode,
franču virtuve... Francija miniatūrā – 130 Francijas skaistākie un svarīgākie apskates objekti ir izvietoti teritorijā, kuras forma ir Francijas
valsts kontūra. Disnejlenda – atrakciju un izklaides paradīze gan lieliem, gan maziem. Lidojums Parīze – Rīga.
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3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena, vai jauniešu viesnīca,
2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!
6

Ceļojumu var ne vien baudīt,
bet arī apgūt tajā jaunas prasmes!
Labāk pamanīt, labāk iekadrēt, pareizāk kāpt un cilpot –
divi vienā! Kā kursi brīvā dabā.
Vērts izmēģināt!

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

TVER MIRKLI BURTNIEKA PUSĒ

2 dienas
Foto padomi ceļojuma laikā, apgūstot pamatzināšanas par tehniku, gan arī par to, kā uzņemt kvalitatīvus 04.07.-05.07. 88 6
kadrus. Lielākais Latvijas stārķu ciems Matīšos kopā ar tēju un kūpinātām Burtnieka zivīm –
! ø
JAUNUMS
izmēģināsim iekadrēt ne tikai ainaviskos skatus, bet arī kūpinātās zivis un citu kluso dabu. Burtnieku
zirgaudzētavas apmeklējums – vecākā zirgaudzētava Latvijā, kas lepojas ar pasaules slavu ieguvušiem zirgiem. Stāsts par skaistajiem
Ziemeļlatvijas rikšotājiem un iespēja pārbaudīt savas jāšanas prasmes nelielās izjādēs. Tieši zirgi ir vieni no fotogēniskākajiem dzīvniekiem.
Mēģināsim tos iemūžināt fotokadros. Uz ugunskura vārītas zupas baudīšana. Kaņepju sviesta degustēšana Adzelviešu lauku sētā, kur
saimniecības laukos lielā platībā audzē kaņepes un klētiņā apskatāmi senie kaņepju apstrādes instrumenti. Vakariņas viesu namā,
uzņemto foto apskats un analīze. Foto padomi bilžu uzņemšanai vājos gaismas apstākļos, dodoties vakara ekspedīcijā pa vietējo
saimniecību. Vietējais kultūras centrs – atjaunotā Jērcēnu muiža un labiekārtotais muižas parks. Kaņepju dižozols ir viens no resnākajiem
(9,4 m) Baltijā. Par godu Kaņepju dižozolam tiek gatavota ozolzīļu kaﬁja – Dižozola kaﬁja. Rīta kaﬁjas degustācija! Fotografēsim mūsu
sajūtas – Sajūtu parkā Valmierā pie Gaujas stāvajiem krastiem. Padomi arhitektūras iekadrēšanai – viena no skaistākajām neobaroka
stila muižām Vidzemē – Dikļu pils. NB! Līdzi jāņem fotoaparāts!

NO MUĻĶU ZEMES LĪDZ PĒRNAVAS LĪCIM

2 dienas
22.08.-23.08. 85 6
Mulks ir cilvēks no Igaunijas dienvidiem – Mulgimā (Mulklandes) novada, kas stiepjas cauri Vīlandei,
Pērnavai un Valgai un igauņiem ir kultūrvēsturiski nozīmīgs. Lai arī jēdziens mulks, iespējams, cēlies no
! ø
JAUNUMS
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 savām
mājām sauc Mulgimā. Sveicināti Mulgimā! – Baltijas ceļa 20. gadadienai veltītais piemineklis Roku rokā. Abja-Paluoja – Mulgimā centrā
uzzināsim par novada vēsturi un tradīcijām, dzīvi agrāk un tagad. Mazpilsētas burvību iepazīsim arī citā gaismā, organizējot fotoplenēru
ar profesionālu fotogrāfu padomiem par kvalitatīvu bilžu uzņemšanu. Muļķu zemes cienasts Muulgi krodziņā, baudot arī vietējo
mulgipuder – pēc senām receptēm gatavotu maltīti, ko iecienījis pat Igaunijas prezidents! Marijas Magdalēnas ģilde apvieno Pērnavas
māksliniekus un rokdarbu meistarus – iespēja aprunāties ar meistariem, sekot darba procesam, iegādāties mākslas darbus un rokdarbus.
Pastaiga pa Tamme lauku sētas garšaugu dārzu ir kā uzturēšanās smaržu un garšu paradīzē! Paraugdārzā atrodami arī neparasti dārzeņi
un kulinārijā izmantojami dekoratīvi augi. Naktsmītnē uzņemto foto apspriede un analīze. Mazā Krievija. Mežu un purvu vidū igauņu
lauku sētā atrodas mazs krievu namiņš – kas tajā ieskatīsies, sajutīsies kā īstā krievu ciemā, kur Jemeļa vāļājas uz krāsns un vico iekšā
prjaņikus ar barankām, kur krievu krāsnī sautējas putra, kūp patvāris un acis priecē ciemiņus laipni uzņemošās sārtvaidzes jaunavas...
Viensētas saimniece jau pārdesmit gadus ir vākusi ar krievu kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus. Testamā muiža – Pērnavas apriņķa
skaistākās muižas apskate. Pēdējais Testamā muižas barons bija Igaunijā dzimušais un augušais zinātnieks, sanskrita valodas profesors un
katedras vadītājs Pekinas universitātē Aleksandrs Štēls fon Holšteins. Kabli pludmale un Kabli putnu stacija, pie kuras aizsākas 1,8 km
gara dabas mācību taka, kas caur izglītojošu putnu būru pasauli aizved līdz putnu vērošanas tornim un piekrastes pļavām. Foto padomi
pie dabas. NB! Līdzi jāņem fotoaparāts!

ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA

2 dienas
03.10.-04.10. 95 6
Dosimies iemūžināt zelta rudeni Lietuvas skaistākajā reģionā Aukštaitijā. Fotopauze Biržos pie
ievērojamām karsta kritenēm – tverot rīta gaismas mirkļus, cenšoties izprast foto pie dabas
! ø
JAUNUMS
objektiem. Dosimies Biržu ielās, mēģinot iemūžināt cilvēkus, auto, kustību un sadzīvisku ikdienu. Pa
ceļam pavērsies skaistās Aukštaitijas augstienes ainavas, kur mijas neskaitāmi ezeri un pauguri. Fotogēniskā Stelmužes koka baznīca un
Stelmužes ozols – diženākais visā Lietuvā. Zarasu neparastais panorāmas tilts – padomi arhitektūras fotografēšanā. Stelmužes ozols –
diženākais visā Lietuvā. Vakariņas ar Aukštaitijas kulinārā mantojuma ēdienkarti. Vakara noslēgumā uzņemto bilžu analīze un padomi.
Rīta stundai zelts mutē! Došanās dabā, iemūžinot zelta mirkļus fototogrāﬁjās (atkarīgs no laikapstākļiem). Fotoapmācība Aukštaitijas
nacionālajā parkā, tverot gleznainās ainavas – centīsimies iemūžināt lai tās kļūst vēl neaizmirstamākas. Palūšes koka baznīciņa ar
zvanu torni. Senā kulta vieta Ladakalns, no kura paveras lielisks skats uz apkārtnes savienotajiem ezeriem. Ginuču ūdensdzirnavas
lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšanas vērošana, degustēšana un pusdienas.
NB! Līdzi jāņem fotoaparāts!
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Zināms, ka latvju ceļotājas,
jā, jā, visbiežāk tieši visu vecumu meitenes,
it visur interesējas un apjūsmo katru augu, ziediņu, kociņu.
Ziedus it īpaši.
Šis ir piedāvājums jums!
Atliek tikai pārliecināt arī vīrus, draugus, bērnus,
galu galā – draudzenes.
Un krāsu un smaržu pilns ceļojums var sākties!
ceļojuma apraksts

laiks

DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ

1 diena
16.05.
23.05.

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.

TUKUMS UN TALSI ZIEDU PLAUKUMĀ!
Daces Lukševicas daiļdārzs – diplomētas ainavu arhitektes veidots daiļdārzs Tukumā. Dārzs ar plašu
augu kolekciju, īpašs pārsteigums hostu cienītājiem – 73 dažādības. Rožaudzētava Rozītes – rožu
audzēšanas noslēpumu glabātāja. Austrumeiropā lielākais dienliliju dārzs Laucienē un selekcionāra
Vara Baņģiera padomi. Ieskats Talsu pilsētas dārzos un parkos. Puķu lauki – ziemciešu audzētava,
daiļdārznieces Sanitas Reinbergas ieteikumi. Lauku sēta Ērgļi Mundigciemā.

1 diena
18.07.

cena naktsmītnes

21

ø

30

ø

!
JAUNUMS

UZ DĀRZIEM VIDZEMES AUGSTIENĒ

1 diena
13.06.
38 ø
Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā,
bet arī lieliskas idejas jūsu dārzam. Jūnijā te zied vairāk nekā simts šķirņu peonijas, bet no jaunā skatu
!
N
JAU UMS
torņa paveras skaists skats ne tikai uz paša arborētuma stādījumiem un gleznainajiem dīķiem, bet arī
lielām Vidzemes augstienes teritorijām. Kāpiens Gaiziņkalnā. Aizupēs tiek gatavoti kaltētie dārzeņi, cukurbiešu čipši, ābolu konfektes
u.c. Programma ar stāstu par produktu tapšanu un izmantojumu, degustācijas. Pusdienās pēc saimnieces ieteikuma nobaudīsim dārzeņu
kotletes, štovētos kāpostus un zaļo biezpienu. Jāņkalnu saimniecība, kur audzē dažādas ogas: lielogu mellenes, dzērvenes, avenes, zemenes
u.c. Ogu un ogu produkcijas degustācija (sukādes, sulas, ievārījumi, tējas). Igajas dendroloģiskā dārza apskate kopā ar saimnieci, runājot
par dažādām tēmām: augi dzīvžogiem, pārtikas augi apstādījumos, kokaugi kā zemsedzes augi u.c. Konsultācijas dārzu ierīkošanā un kopšanā.

AR LAVANDU SMARŽU UN ĀBOLU GARŠU LIMBAŽU PUSĒ
1 diena
15.08.
27 ø
O. Kiršteina daiļdārzs Tūjā. Veselības augu brīvdabas ekspozīcija Lādes Avotiņos. Vidzemē plašākā
ārstniecības augu brīvdabas ekspozīcija, augu izmantošana, ﬁtoterapija. Vairāk nekā 300 veidu
!
JAUNUMS
veselības augu dažādība ekoloģiski tīrā vidē, augu izmantošana pārtikā un ﬁtoterapijā, zaļie kokteiļi,
ﬁtoprodukti veselībai un ﬁtosuvenīri dāvināšanas priekam. Lavandas lauki Relaksējošs pasākums atpūtai, fotosesijām, absolūta smaržas
un miera osta. Z/s Reķi – integrētās augļkopības saimniecība, 8,3 ha ābeļdārzs, vairāk nekā 20 ābeļu šķirnes, 8000 ābelītes. Saimniecības
apskate, konsultācijas augļkopībā, ekskursijas un izbraucieni pa dārzu ābolu vagoniņos. Ungurpils bioloģiskās saimniecības Lielkalni
netradicionālo ogulāju dārzs, kuru lolo Aija Paukšēna. Dārzā audzē melno plūškoku, zelta jāņogas, irbenes, bārbeles, citronliānas un
vēl dažādus ogulājus, no kuru augļiem iegūst veselīgus un ļoti vērtīgus produktus. Saimniece dalās savā pieredzē un vēsta par veselīgu
dzīvesveidu sakoptā lauku vidē un piedāvā degustēt un iegādāties savu produkciju.
KUR RODODENDRI UN VĒJŠ NAKŠŅO
1 diena
25 ø
Izzinoša ekskursija LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā, kas izceļas ar lielu šķirņu 30.05.
daudzveidību. Mēģināsim notvert krāšņos augus pašā plaukumā. Interesenti varēs iegādāties stādus
un saņemt konsultācijas. Dendrārijs un atpūtas parks Vēju dārzs. Vēju dārzs ir ne tikai vieta, kur no visām pusēm satiekas un pārnakšņo
vēji, bet arī ļoti ainavisks nesen atklāts dendrārijs, kur kociņus stādījuši vietējie pagasta ļaudis. Daces Lukševicas daiļdārzs – diplomētas
ainavu arhitektes veidots daiļdārzs Tukumā, Veļķu priežu pakājē. Viegli kopjama, ekonomiska un estētiska dārza piemērs. Dārzs ar plašu
augu kolekciju, īpašs pārsteigums hostu cienītājiem – 73 dažādības. Konsultācija par augu kopšanu un to izvēli apstādījumos. Stādu
tirdzniecība. Smiltsērkšķu audzētavas Satori Alfa apmeklējums. Viss par un ap smiltsērkšķiem; ražotne, kur tiek gatavoti produkti.
Produktu degustācija un cienāšanās arī ar ļoti garšīgu smiltsērkšķu kokteili.
ROZES, VĪNS UN VĪLANDE
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.
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3★★★, 3★★

1 diena
18.07.

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena, vai jauniešu viesnīca,
2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!
6

30

ø

ceļojuma apraksts

laiks

PĒC ZIEDIEM IGAUNIJAS SIRDĪ

1 diena
16.05.

cena naktsmītnes

30 ø
Nelielās Turi pilsētiņas ielas ik pavasari pārvēršas ziedošos laukos. 38. ikgadējo ziedu gadatirgu
pārstāvēs vairāk nekā 800 dažādu dārzniecību, stādaudzētavu un privāto dārzkopju ar plašu
piedāvājumu katram interesentam. Paralēli aktīvai tirdzniecībai darbosies dažādas rokdarbu un radošās darbnīcas. Pasākumu ik gadus
apmeklē vairāk nekā 30 000 cilvēku. Olustveres muižas komplekss – Ferzenu dzimtas vasaras rezidence un parks. Atjaunotajās muižas
palīgēkās iekārtota mākslas galerija, keramikas un stiklu pūtēju darbnīcas.

PEIPUSS, DĀRZI UN VECTICĪBNIEKU TRADĪCIJAS
1 diena
25.07.
38 ø
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.
KRĀSAINĀ DIENVIDIGAUNIJA
2 dienas
22.08.-23.08. 88 6
Tūkstoš leduspuķes un ziedoša krāsu pārbagātība Rūjienas pusē. Vairākkārt godalgots Rūjienas
daiļdārzs, kur skatāmas tūkstošiem leduspuķes, samtenes, lobēlijas, begonijas, ﬂokši, dālijas, asteres.
! ø
JAUNUMS
Pusdienas Mulgimaa ar vietējo mulgipuder. Tāgaperes muiža atstāj īstas pils iespaidu, un tā ir viena no
ievērojamākajām jūgendstila ēkām Eiropā. Lusika saimniecība 1998. gadā ieguva Igaunijas prezidenta izsludināto konkursu par saimniecību
izdaiļošanu. Saimniecības 1,5 hektāru lielajā dārzā acis varēs priecēt ikviens dārzniecības interesents. Apmeklētājiem ir atvērtas arī veselības
takas, dziesmu un rituālu laukumi. Kāsiku saimniecībā viesosimies vienā no skaistākajiem Vīlandes novada dārziem, kurā aplūkojamas
dažādas krāšņumaugu kolekcijas, bet privātā muzeja istabās apskatei izstādīti senos laikos lietoti zemes kopšanas darbarīki, mājturības
piederumi, vecmāmiņu smalkās rokdarbu mežģīnes. Otepē akmens labirints ir daļa no bijušās svētbirzes kalna, spēka vieta ar stipru zemes
enerģiju. Tas sastāv no diviem objektiem – zelta griezuma spirāles un Čartresa labirinta. Šis labirints ir precīza kopija Čartresa (Chartres)
labirintam, kas atrodas Francijā, netālu no Parīzes. Greznā Moostes muiža – viens no izcilākajiem historisma paraugiem Igaunijā ar angļu
stila parku, kurā izveidotas ungāru mākslinieka augsnes skulptūras. Tās simbolizē gada un dzīves ciklu. Mākslinieks izgatavoja no māla un
smiltīm, ļaujot dabai pilnveidot šo nebeidzamo ciklu. Daiļdārzs Rapinas apkārtnē, kurš vairākkārt ieguvis gada balvas par sakoptāko vidi
un krāšņāko dārzu Dienvidigaunijā. Ekoloģiskajā saimniecībā Süvahavva var aizmirst par steidzīgās un nervozās pasaules rūpēm un
baudīt klusumu un brīnumaini skaistu dabu. Te tiek ekoloģiski audzētas vairāk nekā 40 dažādu garšaugu un zāļu tēju sugas. Iespēja iegūt
informāciju par ekoloģisko saimniecību un dabu, iegādāties augus un augu maisījumus, iepazīties ar ekoloģisku celtniecības veidu.
ZIEDI, ZIEDI... UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ
1 diena
03.05.
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.

34

ø

HARCA KALNI, ZANGERHAUZENAS ROŽU SVĒTKI UN UNESCO PILSĒTA KVEDLINBURGA
7 dienas
27.06.-03.07. 385 3★★★
Kvedlinburga – pasaules kultūras mantojuma pilsēta, kuras vecpilsētā atrodas vairāk nekā 1400
3★★
pildrežģu mājas, kuras celtas no 15. līdz 19. gs. Harca kalni ir aptuveni 95 km gara un 35 km plata kalnu
saliņa starp Leines un Zāles upēm ar augstāko Brokena kalnu (1142 m v.j.l.). Rosstrappe klinti, kura
atrodas iepretim raganu deju laukumam, varēs sasniegt ar pacēlāju. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara ar šaurām ieliņām, suvenīru
veikaliņiem un varenu ķeizarpili. Europa-Rosarium ir pasaulē lielākā rožu kolekcija ar vairāk nekā 8500 rožu šķirnēm vairāk nekā 12 ha lielā
platībā. Vernigerode atrodas skaistā vietā divu upju satekā. Leipciga lepojas ar savu vecpilsētu un 1409. gadā dibināto universitāti. Pilsēta ir
pazīstama un populāra gan ceļotāju, gan grāmatu draugu vidū, jo pavasarī un rudenī notiek slavenie Leipcigas grāmatu gadatirgi. Brauciens
ar laivu pa Brandenburgas zemes purvaino reģionu Šprēvaldi. Berlīne: Aleksandra laukums un Pasaules laika pulkstenis, 365 m augstais
televīzijas tornis, centrālā iela Unter den Linden, Brandenburgas vārti – sadalītās un atkal apvienotās pilsētas simbols, Potsdamas laukums,
kurā notiek slavenais Berlīnes kinofestivāls. Reihstāgs – iespaidīgā Vācijas parlamenta ēka, Kūrﬁrstu dambis un Eiropas centrs.
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ
7 dienas
20.04.-26.04. 440 3★★★
Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska ﬁgūru muzejs, DAM laukums.
3★★
Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes,
apglezno porcelānu. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, ko sadala
tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Krāšņā ziedu parāde Bloomencorso, ko veido ziediem
izpušķotas mašīnas, un parādes ceļa garums ir aptuveni 40 km. Holande miniatūrā – Madurodam. Scheveningen – izcilākais Holandes
kūrorts pie Ziemeļjūras. Edamer siera dzimtene Edama. Zvejnieku pilsētiņa Volendama. Hāga – faktiskā valsts galvaspilsēta. 30 km garais
Afsluitdijk dambis. Slaveno Brēmenes muzikantu pilsēta Vēzeres upes krastos – Brēmene.
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ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ

4 dienas
23.04.-26.04.

cena naktsmītnes

645 3★★★
Lidojums Rīga – Amsterdama – Rīga.
Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska ﬁgūru muzejs, DAM laukums, sarkano
lukturu ielas. Hāga – faktiskā valsts galvaspilsēta, kurā atrodas parlaments un valdība un kurā dzīvo monarhu ģimene. Scheveningen –
izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras. Holande miniatūrā – Madurodam. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha
liels slēgts dārzs, ko sadala tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Krāšņā ziedu parāde
Bloomencorso, ko veido ziediem izpušķotas mašīnas, un parādes ceļa garums ir aptuveni 40 km. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans,
kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno porcelānu. Edamer siera dzimtene Edama. Zvejnieku pilsētiņa
Volendama. Pēc plūdiem 12. gs. Markena salu ar cietzemi vieno 2 km gara zemes strēle.

ROMA UN ITĀLIJAS SKAISTĀKIE DĀRZI

9 dienas
07.05.-15.05. 685 3★★★
Puķu dobes, terases, dīķi ar strūklakām, rūpīgi koptu koku paēnā paslēpusies skulptūra...
Pavasara svaigums un mūžsenais ziedēšanas prieks Itālijas tik dažādo dārzu valstībā!
!
JAUNUMS
Lidojums Rīga – Roma.
Romas vēsturiskās vietas: antīkā un barokālā Roma. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle un Vatikāna dārzi. Tivoli – iecienīts
seno romiešu kūrorts ar greznām villām – Villu d’Este, Adriāna villu, noslēpumainiem dārziem un antīkām skulptūrām. Bardini dārzi –
4 ha ainaviska parka, kas iekārtojies starp Arno upi un Montecuccoli pakalniem. Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma
katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Parks Sigurta pie Veronas tulpju un īrisu ziedēšanas laikā. Bergamo – pilsēta
kalnā ar māksliniecisku garu un izsmalcinātu arhitektūru. Madžores ezera Boromeo salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainie dārzi.
Gardones Riviera botāniskais dārzs – Austrumu stilā iekārtotais dārzs pie Itālijas lielākā ezera Gardas. Mazā Roma jeb Romeo un Džuljetas
pilsēta Verona. Vieni no skaistākajiem renesanses dārziem Giardino Giusti. Minimundus pie Klāgenfurtes – pasaules populārākās celtnes
un dārzi miniatūrā. Austrijas puķu pilsēta St. Veita.
Mājupceļš ar autobusu.
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– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena, vai jauniešu viesnīca,
2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!

3★★★

6

Sveša zeme jābauda arī ar garšas kārpiņām.
Jā! Bet, izrādās, sava zeme tāpat var piedāvāt negaidītu pieredzi!
Īstens gurmāns, protams, atradīs gurmandīzes jebkurā ceļojumā.
Taču šie būs ceļojumi,
kuros apgūt prasmi novērtēt virtuves īpatnības un atšķirības tepat Latvijā,
kā arī kaimiņzemēs un Eiropas kultūras šūpulī.
ceļojuma apraksts

laiks

LĪBIEŠU KRASTS KOPĀ AR INESI ROZI

2 dienas
08.08.-09.08.

cena naktsmītnes

88 6
Īsti prieki zivju gardēžiem – žāvētas līdakas, vimbas un karpas, sālītas siļķes un marinētas reņģes
ø
Mērsragā! Leģendām apvītais Velna akmens. Zvejnieksievu melu klubiņš Rojas jūras zvejniecības
muzejā. Pastaiga pa Rojas molu un pludmali. Kolkasrags – vieta, kur tiekas Dižjūra ar Mazjūru.
No Rēveles ķilavām līdz zelta šprotēm – stāstījums un dokumentāla ﬁlma ar šprotu degustāciju pasākuma noslēgumā. Mežsargu
Hausmaņu dzīvesstāsts un ragu kolekcija Vaidē. Skats uz Serves ragu Sāmsalā no Slīteres bākas. Pārgājiens no Košraga līdz Mazirbei.
Košrags – viens no apbūves ziņā izcilākajiem ciemiem – pilsētbūvniecības piemineklis. Senā laivu kapsētu un lībiešu tautas nams Mazirbē.
Pusdienas lībiešu sētā, baudot pēc senajām lībiešu receptēm gatavotus ēdienus.

LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE un senās uguns nakts Pāvilostā
2 dienas
29.08.-30.08. 105 6
Uzņēmuma Pure Chocolate produkcijas degustācija. Kaﬁjas pauze Kandavā. Viesošanās pie vīndara
ø
Andra Dzērves Drubazās. Sabiles vīnakalns. Ēdoles pils. Murkšķu ferma. Vakariņas suitu gaumē
Alsungā. Sklandraušu cepšanas meistarklase. Kolorītās suitu sievas. 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. Šitakē sēņu audzēšana un degustācija. Pēcpusdienas kaﬁja
Skrundas muižā.
AR BASĀM KĀJĀM, ŠOKOLĀDES MUTI PĀR DEVIŅIEM PAKALNIEM PIE BUTĒM JŪRMALĀ
1 diena
04.07.
37 ø
Valguma pasaule – pastaiga pa pirmo Baskāju taku Baltijā – neparastām izjūtām bagātā pastaiga ar
basām kājām pa 1,4 km garo taku, kas pa posmiem noklāta ar visdažādākajiem dabiskajiem
materiāliem. Jūsu kājas novērtēs šo veselīgo pastaigu. Šokolādes stāsts uzņēmumā Pure Chocolate, iespēja izveidot savas trifeles,
produkcijas degustācija. Ciemošanās ar produkcijas degustāciju pie kolorītā vīna darītāja Andra Dzērves Drubazās. Talsu apskate un
ievērojamākās vietas. Zivju kūpināšana un degustēšana zvejniekciemā.
ZEMGALES GARDĒŽU DIENA
Brokastu kaﬁja 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.

1 diena
22.08.

40

ø

LIETUVAS GARDĒŽU TŪRE

2 dienas
08.08.-09.08. 120 3★★★
Viesošanās alus darītavā ar degustāciju. Kā cep maizīti kaimiņzemē, uzzināsiet, ciemojoties senā
lauku sētā. Stāsts par maizi – sākot no labības sēšanas līdz maizes izcepšanai. Līdzdarbošanās
maizes cepšanas procesā. 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. Ķēdaiņi – mūsdienu Lietuvas gurķu galvaspilsēta, kādreiz – izglītības, zinātnes un protestantisma centrs.
Glīti sakopta vecpilsēta.

CEĻOJUMS ACĪM UN VĒDERAM – ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA

2 dienas
Stelmužes ozols – diženākais visā Lietuvā. Viesošanās pie aldara, kurš pēc sentēvu metodēm darina 18.07.-19.07. 92 6
ø
garšīgu medalu, seno aldaru brūvēšanas piederumu apskate. Pa ceļam pavērsies skaistās Aukštaitijas
augstienes ainavas, kur mijas neskaitāmi ezeri un pauguri. 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. Launags viesu namā, kura lepnums ir Molētas novada
ēdienu pagatavošanas tradīcijas. Īpaša svētku programma Līgo vakarā ar Jāņuguni un alu.
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ceļojuma apraksts

laiks

PĒC SIERA UN SALDAJĀM EGLĪTĒM UZ KAIMIŅZEMI

1 diena
15.08.

cena naktsmītnes

30 ø
Rokišķi. Iepazīšanās ar Cēsu dāvanu Rokišķiem. Izzinošā ekskursija Siera ceļš ar smeķīgu
degustāciju. Muzeja ekspozīcijas apskate. Muižas dzīve Lietuvā. Ar ko tā citāda? Slavenākā
Lietuvas dievdirbja Ļongīna Šepkas darbu izstāde. Rokišķu plašais pilsētas laukums. Sv. Apustuļa, evaņģēlista Mateja baznīca.
Zarasu panorāmas tilts. Lietuviešu nacionālā garduma – saldās eglītes (šakotis) – gatavošana pašu rokām. Īpašais kēkss tiek cepts
uz atklātas uguns.

ALUS, SIERS UN LEIŠU KĀZAS ZIEMEĻLIETUVĀ

1 diena
13.06.
38 ø
Biržu pils ar cietokšņa paliekām, Astravas pils un gājiens pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m) pār
Širvenas ezeru. Biržu alusdarītava ar putojošā miestiņa degustāciju. Lietuviešu kāzas, lustes un
mielasts. Rokišķu apskate: centrālais laukums, iespaidīgā Sv. Mateja baznīca – viena no skaistākajām neogotikas būvēm Lietuvā! Rokiškio
Pienas programma Siera ceļš – izzinoša ekskursija ar degustāciju vienā no lielākajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Lietuvā. Rokišku
pilsmuižas ansamblis un parks, koktēlnieka Leongina Šepkas unikālā un plašā ekspozīcija.

LIELPOLIJAS GARDĒŽU TŪRE

5 dienas
27.07.-31.07. 355 3★★★
Šajā ceļojumā mēs bez steigas izbaudīsim Lielpolijas reģiona viesmīlību, lutināsim ne tikai acis ar
skaistiem skatiem, bet arī vēderus ar gardiem poļu ēdieniem.
! 3★★
JAUNUMS
Lihenes baznīcas komplekss – Polijas lielākā katedrāle (var uzņemt 17 000 cilvēkus). Gņezno –
pirmā Polijas galvaspilsēta, katedrāle, kur aizsākusies Polijas vēsture. Baudīsim un uzzināsim, kā gatavoti pierogi šajā reģionā.
Nogaršosim marmelādes, ievārījumus un saldos konservus, ko gatavojuši vietēji mājražotāji. Olandia – brīvdabas muzejs, kas
demonstrē holandiešu kolonistu ietekmi uz Lielpolijas lauksaimniecību. Vietējā vīna darītava un vienlaikus arī vinotēka, kuras
kolekcijā ir vairāk nekā 80 vīni no visas pasaules. Poznaņas vecpilsētas apskate, Rātslaukums, restaurētās namu fasādes, krodziņi.
Brīvais laiks Poznaņā ar iespēju apmeklēt kādu no krodziņiem vai vienu no pasaules labākajiem tirdzniecības centriem (atzīts pēc
tūrisma kritērijiem) – Vecās alus darītavas kvartāls. Mēs iesakām – Gospoda Poznanska vai Nowa Bazanciarnia, populāri restorāni ar
plašu ēdienu izvēli no poļu un starptautiskās virtuves īsteniem gardēžiem. Jarocinas brīvdabas muzejs ar pusdienām. Nobaudīsim
ceptu pīli ar sarkaniem kāpostiem un rauga klimpām. Vietējās folkloras grupas Snutki priekšnesumi. Pa ceļam piestāsim Pyzdry
ciematā, lai nobaudītu augļus no vietējiem dārziem. Nesatraucieties! Tas nebūs marodierisms. Tos būs sarūpējuši vietējie saimnieki.
Frontes kontrolpostenis starp Vāciju un Krieviju, kad tika sadalīta Polija (18 gs.). Naktsmītnes barokālā pilī greznos numuriņos, kas ļaus
izbaudīt senāko galma dzīvi un seno augstmaņu medību pils auru (2 naktis). Vakariņas viesnīcā, izbaudot šefpavāra meistardarbus –
Lielpolijas reģiona (Wielikopolsko) vietējos ēdienus. Kališa – Polijas vecākā pilsēta ar vairākus tūkstošus vēsturi. No 13. gs. ir
saglabājies vecpilsētas plānojums. Interesantākais tūristiem būtu ļoti cieši apbūvētā vecpilsēta un daudzie tilti un tiltiņi pāri Prosnas
upei. Apkārt tirgus laukumam ir daudz atjaunotu viduslaiku ēku. Pusdienās vietējais gaļas ēdiens Gesi Pipek. Kazimierzowska torņa
apmeklējums, lai baudītu ainavisko skatu uz Ostrzeszów vecpilsētu. Potasnia – mazs ciems, kur mēs viesosimies pie mājražotāja,
kas specializējies uz kūpinājumiem, degustācija. Antonin – medību muiža, kuru apmeklējis lielākais Polijas mūzikas komponists
Frederiks Šopēns. Dobrzyca pils, kas tika uzbūvēta ar brīvmūrnieku ﬁnansējumu, un īpaši izceļama ir bibliotēkas kolekcija, kas ir
lielākā masonu bibliotēkas kolekcija Austrumeiropā.
Ēdināšana un degustācijas iekļautas cenā!

IZGARŠO VISLAS IELEJU KOPĀ AR JANUŠU KAMINSKI
5 dienas
08.07.-12.07. 325 3★★★
Vloclavekas apskate. Ciechocinek, pilsēta, kas atrodas Vislas upes ielejā, ir viens no skaistākajiem
SPA kūrortiem Polijā. Ar neparastām sāls gradētavām, kuras rada ļoti veselīgu mikroklimatu, kas
! 3★★
JAUNUMS
palīdz ārstēt dažādas elpošanas, ādas, alerģiskās, vairogdziedzera u.c. slimības. Pusdienas vietējā
krodziņā, iepazīstot reģiona virtuves speciﬁku. Toruņa, gotikas pērle. (UNESCO pasaules kultūras mantojums), kas tiek uzskatīta par
vienu no skaistākajiem viduslaiku arhitektūras kompleksiem Polijā. Kopernika dzimtās pilsētas Toruņas priaņiku muzejā gatavosim
paši prjaņikus, piparkūkas. Inovroclavas sāls gradētavas, parki, dārzi un kūrvietas, vecpilsētas šaurās ieliņas. Maizes ciematiņš, kas
piedāvā piedalīties maizes cepšanas darbnīcā kopā ar degustāciju un pusdienas, kur vietējā specialitāte ir ar gaļu pildītas kartupeļu
pankūkas. Bidgošča ar savu 660 gadu vēsturi ir lielākā pilsēta šajā reģionā un slavena mūzikas aprindās, ar lieliski saglabājušos jūgendstila
arhitektūru. Vakariņas restorānā, kas brūvē savu alu – demonstrācija ar alus degustāciju, uzkodām un vakariņām. Chełmno pilsētā
saglabājies viduslaiku pilsētas plāns, no13. gadsimtā. Te joprojām daudz gotikas stilā celtu ēku, baznīcas, aizsardzības sienas un torņi, un
īpašu skaisti renesanses rātsnami. Pusdienas restorānā, kas piedāvā reģiona specialitāti – ēdienus no zoss gaļas. Viesošanās kulinārā
mantojuma saimniecībā, kur piedāvā piedalīties medalus gatavošanā. Degustēsim aliņu ar vietējā ražojuma dažāda veida desām un
citiem gaļas izstrādājumiem. Grudžjadžas pilsētas mūri Vislas krastos. Vakariņas Malborkas pils restorānā. Sāksim ar vakara ekskursiju
Lielā Komandiera pavadībā, kas noslēgsies pils pagrabā pie mielasta galda ar dažiem pārsteigumiem.
Mājupceļā pusdienas ar tradicionālo virtuvi, faszinki, pierogi u.c. Ēdināšana un degustācijas iekļautas cenā!
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3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!

ceļojuma apraksts

IZGARŠO DIENVIDPOLIJU KOPĀ AR JANUŠU KAMINSKI

laiks

cena naktsmītnes

5 dienas
19.08.-23.08.

295 3★★★
Ceļojums kopā ar Polijas ekspertu Janušu Kaminski, kas perfekti pārzina latviešu valodu. Izbaudīsim
3★★
Zakopanes viesmīlību: kūrpilsētas promenāde, tirdziņi, piparbodītes, krodziņi, velonoma u.c.
aktivitātes. Vakariņas goralu nacionālajā krodziņā ar muzikantiem. Tūrisma pārgājiens pa kalnu
takām Tatros, labos laikapstākļos iespējams izbrauciens ar pacēlāju (uz virsotni), brauciens ar vagoniņu Gubałówkas kalnā, lai redzētu
vislabāko skatu uz Zakopani un Tatru kalniem. Mājās gatavotas pusdienas ar vietējo ēdienu baudīšanu. Turpmākajā kulinārijas izpētē
dosimies nobaudīt slaveno roku darbu oscypki – sāļš kūpināts siers, kas tiek gatavots no aitu piena, – ar kalniešu tēju, kas sirds siltumam
un asinsritei papildināta ar degvīnu. Neliela pieturvieta pa ceļam ciemos, kur tirgojas vietējie amatnieki ar saviem rokdarbiem. Kalniešu
ciemats Gronkova, kur uzzināsiet noslēpumus, kā pagatavot vienu no slavenākajiem reģiona ēdieniem un moskole – kartupeļu pankūkas
ar gaļu un sēnēm (vai arī iespējamas kartupeļu nūdeles) –, desertā kolacz – saldā siera kūka. Neliela pieturvieta Malapolskas (Mazpolijas)
koka arhitektūras ceļā, apskatot nelielo Debno (UNESCO) koka baznīciņu, kuru, kā vietējie apgalvo, cēluši tikai ar cirvjiem un bez naglām.
Brauciens ar atraktīvajiem goralu plostniekiem pa Dunajecas kalnu upi, dziedot poļu, slovāku, vācu šlāgerus un iesildoties vakaram.
Pamazām laiks posties mājās un vēl izbaudīt kalniešu viesmīlību – Lopusznas ciema saimnieces pagatavos tradicionālo kwasnica
goralsko – skābu kāpostu zupu. Programmā plānotās ēšanas iekļautas cenā.

CAURI VĪNA DĀRZIEM ALPU SAULAINAJĀ PUSĒ Itālija, Slovēnija
7 dienas
26.09.-02.10. 515 3★★★
Prieka un līksmes, romantikas un divvientulības, klusu pārdomu un greznu svinību dzēriens – vīns.
Tā darināšanas vēsturē un tradīcijās daudz mīklu, mākslas, mākas un darba. Izgaršosim tradicionālos
!
JAUNUMS
vīnus, kas vēstīs ne tikai par savas zemes tradīcijām, bet arī par sauli, vēju un zināšanām, kas tiek
pārmantotas no paaudzes paaudzē.
Lidojums Rīga – Milāna. Sirmiones pussala Itālijas lielākajā ezerā – Gardas ezerā. Olīveļļas, vīna un grapas degustācija privātā
saimniecībā pie Gardas ezera. Brauciens ar pacēlāju uz Monte Baldo virsotni – pasakains panorāmas skats no 2218 m v.j.l. uz Gardas ezeru
aptverošajiem Itālijas Alpiem. Sv. Antonija bazilika Padujā. Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija. Veneto reģiona vīna
degustācija privātā vīna darītavā Anselmi. Brauciens pa Slovēnijas vīna ceļu. Renesanses laika cietoksnis – pils Dobrovo un lielākie vīna
pagrabi Slovēnijā. Iespaidīgās Skočjanskas stalaktītu alas (UNESCO). Adrijas jūras pērle, populārais Slovēnijas kūrorts Piraņa. Leģendām
apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna degustācija. Vīna degustācija Austrijas
vīndaru ciematā Poysdorfā. Mājupceļš ar autobusu.
IZGARŠO ITĀLIJU! Umbrija un Toskāna

9 dienas
26.07.-03.08. 715 3★★★
Ja Itālijas klasika jau novērtēta un šī zeme iemīlēta, tad īstais brīdis izbaudīt Umbrijas un Toskānas
kalnu pilsētiņas un cipresēm, olīvu audzēm un vīnogu laukiem bagātās ainavas!
Lidojums Rīga – Roma. Mūžīgā pilsēta Roma no Kolizeja līdz Romiešu forumam, no Venēcijas un Navona laukumiem līdz Spāņu kāpnēm.
Ceļā uz Umbrijas reģionu Tivoli un slavenākā no 16. gs. villām Itālijā Villa d’Este (UNESCO ) atklās itāļu dārzu šedevru visā pilnībā. Cascata
delle Marmore – augstākais mākslīgais ūdenskritums Eiropā. Unikāla iespēja izbaudīt Umbrijas mazo kalnu ciematiņu Norcia, Spoleto,
Castelluccio romantiku, iemācīties pagatavot īstu itāļu pastu un novērtēt mājās spiestu olīveļļu. Pārgājiens un pikniks Monti Sibilini
nacionālajā parkā. Svētā Franciska Asīze pa ceļam uz Toskānas reģionu. Fantastiska panorāma uz Umbrijas – Toskānas plašumiem no
Montepulciano mūriem, noslēpumainie pazemes labirinti. Chianti un Brunello Montalcino vīni, Pienzas kazas sieri, sīpolu ievārījums un
dažādās pastas dara Toskānu bagātīgi garšīgu. To visu varēs nogaršot, viesojoties pie viesmīlīgajiem itāļiem! Toskānas galvaspilsēta Florence
ar Santa Croce baziliku. Mājupceļš ar autobusu.
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Sekojot IMPRO tradīcijām jau kopš 1999. gada,
piedāvājam hokeja faniem interesantu un pilnvērtīgu
ceļojuma programmu no Latvijas izlases spēlēm brīvajā laikā.
Saprātīgi un nepārspīlēti – lai pēc čempionāta paliek atmiņas
arī par zemi, kur tas noticis...
Pasaules čempionāts hokejā šogad risināsies divās Čehijas pilsētās: Prāgā un Ostravā.
Latvija spēlēs A grupā Prāgā, kopā ar Čehijas, Kanādas, Vācijas, Zviedrijas, Austrijas un Francijas valstu izlasēm.
A grupas spēles notiks O2 ledus hallē ar 17 500 skatītāju vietām.
Latvijas izlases veiksmes gadījumā nākamās kārtas spēles tāpat norisināsies Prāgā, kur notiks arī izšķirošās cīņas par medaļām.
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2015 PRĀGĀ, ČEHIJĀ

4 dienas
30.04.-03.05.

180

3★★★

4 dienas
07.05.-10.05.

180

3★★★

30.04. plkst 7:00 izbraukšana no Rīgas Starptautiskās autoostas 33. platformas.
Lustīgs brauciens caur Lietuvu un Poliju līdz Vroclavai.
01.05. Kutna Horas apskates ekskursija. Brauciens līdz Prāgai.
16:15 hokeja spēle Latvija – Kanāda
20:15 hokeja spēle Čehija – Šveice
02.05. Prāgas vecpilsētas apskates ekskursija (Pražsky hrad, Kārļa tilts, Stare mesto).
12:15 hokeja spēle Šveice – Austrija
16:15 hokeja spēle Francija – Vācija
20:15 hokeja spēle Latvija – Čehija
Pēc spēles brauciens mājup caur Čehiju, Poliju un Lietuvu.
03.05. Ierašanos Rīgā var prognozēt, sākot no plkst 22:00.
+ 1. kategorijas biļešu pakete uz visām uzskaitītajām spēlēm maksās 204 EUR.

PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2015 PRĀGĀ, ČEHIJĀ
07.05. plkst 7:00 izbraukšana no Rīgas Starptautiskās autoostas 33. platformas.
Lustīgs brauciens caur Lietuvu un Poliju līdz Vroclavai.
08.05. Kutna Horas apskates ekskursija. Brauciens līdz Prāgai.
16:15 hokeja spēle Čehija – Austrija
20:15 hokeja spēle Latvija – Vācija
09.05. Prāgas vecpilsētas apskates ekskursija (Pražsky hrad, Kārļa tilts, Stare mesto).
12:15 hokeja spēle Francija – Kanāda
16:15 hokeja spēle Latvija – Austrija
20:15 hokeja spēle Šveice – Zviedrija
Pēc spēles brauciens mājup caur Čehiju, Poliju un Lietuvu.
10.05. Ierašanos Rīgā var prognozēt, sākot no plkst 22:00.
+ 1. kategorijas biļešu pakete uz visām uzskaitītajām spēlēm maksās 189 EUR.

PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2015 PRĀGĀ, ČEHIJĀ

5 dienas
06.05.-10.05. 560 3★★★
06.05. lidojums Rīga – Prāga.
16:15 hokeja spēle Latvija – Šveice
20:45 hokeja spēle Kanāda – Zviedrija
07.05. Izbraukums uz Karlovi Vari kūrortu: karsto minerālūdens avotu kūrortzona, funikulieris uz skatu kalnu, termālais baseins, ekskursija
Krušovices alus darītavā.
08.05. Prāgas vecpilsētas apskates ekskursija (Pražsky hrad, Kārļa tilts, Stare mesto).
16:15 hokeja spēle Čehija – Austrija
20:15 hokeja spēle Latvija – Vācija
09.05. Brīvais laiks Prāgā.
12:15 hokeja spēle Francija – Kanāda
16:15 hokeja spēle Latvija – Austrija
20:15 hokeja spēle Šveice – Zviedrija
10.05. Izbraukums uz ainavisko Karlšteinas pili. Lidojums Prāga – Rīga.
+ 1. kategorijas biļešu pakete uz visām uzskaitītajām spēlēm maksās 287 EUR.

50

3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

RĪGA UN APKĀRTNE // Iepazīsti Rīgu!

ceļojuma apraksts

laiks

cena

BRĀĻU KAPOS KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU (3 H)
Brāļu kapu kompleksa veidošanu ietekmējušas dažādu laiku un kultūru iezīmes, un tas vērojams arī kapu
iekārtojumā un simbolu izmantojumā – vieni no ietilpīgākajiem izmantotajiem simboliem ir mūžīgā uguns un
aka. Brāļu kapos apglabāti Lāčplēša ordeņa kavalieri, latviešu strēlnieki, te cits citam blakus atdusas arī pretējās
frontes pusēs karojušie. Kapu plānojums ir vairākkārt mainīts izbūves laikā, gadījies arī pa pārpratumam un
kuriozam, tāpēc vērts Brāļu kapu bagāto vēsturi iepazīt kopā ar vēsturnieku Vladimiru Eihenbaumu.

16.05.
12.09.

6
1*

JŪGENDSTILA RĪGA KOPĀ AR ASTRĪDU ROGULI (3 H)
25.04.

10
1*

Vai Rīga ir gatava? Jau kopš skolas laikiem atceramies šo jautājumu, uz kuru atbilde ir lakoniska: Rīga nekad nebūs 23.05.
gatava! Kādas leģendas, teikas un nostāstus glabā Rīga? Par pilsētas pirmsākumiem atrodams lērums teiku –
par Rīgas iemērīšanu, zobenbrāļu darbiem un nedarbiem, par pārcēlāju Lielo Kristapu. Ekskursijas laikā būs arī
iespēja uzzināt, kurā Rīgas baznīcā visvairāk spokojas.

5
1*

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. Konstantīna Pēkšēna namā mūsdienās ierīkots Jūgendstila muzejs, kas ilustrē turīga rīdzinieka
dzīvokli 20. gadsimta sākumā (ieejas biļete iekļauta ekskursijas cenā).

VECRĪGAS LEĢENDAS UN STĀSTI KOPĀ AR IEVU EZERIETI (2 H)

GRĪZIŅKALNA REPUBLIKA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU (2,5 H)
Grīziņkalna kvartālam nosaukumu devusi kāpa. Tā ir vieta Rīgas nomalē, ko tik ļoti mīlēja Mirdza Šmithena, Eduards
Smiļģis, Ādolfs Kaktiņš un citi, kas savulaik darbojās Rīgas latviešu teātrī Apollo. Kontrastiem bagātais
kādreizējais Grīziņkalna strādnieku rajons ar veco koka apbūvi un ievērojamu arhitektu projektētām un
latviešu uzņēmēju un zemnieku nacionālā romantisma stilā būvētām ēkām. Vārnu ielas republika un ielas,
kurās joprojām saglabājušās Belševicas radītās Billes pēdas. Pirmās Latvijas laikā dibinātā Čehijas biedrība,
Lauku ielas kuriozi un iedzīvotāju cīņa ar Rīgas domi.

30.05.
01.08.

6
1*

PAZĪSTAMIE UN NEPAZĪSTAMIE ĶEMERI KOPĀ AR INETU JANSONI (9 H)
Jūrmalas pilsēta apvieno 14 vēsturiski izveidojušos rajonus, kas atšķiras gan funkcionāli (strādnieku ciemati, 13.06.
14
kūrvietas), gan vizuāli – pilsētas arhitektūras daudzveidību veido gan šarmantās 19. gs. koka vasarnīcas, gan
modernās celtniecības paraugi. Viena no skaistākajām un slavenākajām Jūrmalas lielceltnēm ir Ķemeru sanatorijas ēka, ar kuru pēdējos
gados saistīti dažādi skandāli un mistērijas. Dažu kilometru attālumā no Ķemeriem aizsākas Lielais Ķemeru tīrelis – sūnu, vaivariņu, lāceņu,
dzērveņu, pundurbērzu un priedīšu valstība. Dosimies arī pastaigā pa 3 km garām purva laipām, kas vijas gar maziem purva bērziņiem
un ezeriņiem jeb lāmām.

RĪGAS VĀRTI – DAUGAVGRĪVA KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU (3,5 H)
Ekspedīcija Daugavgrīvā, kas visos laikos ir bijusi militāri nozīmīga vieta – vārti uz Rīgu. Tos sargājis Daugavgrīvas
cietoksnis, ko sākuši celt zviedri, bet vēlāk savu roku pielikuši kā cara, tā neatkarīgās Latvijas militārie arhitekti.
Pēc neskaitāmām pārbūvēm Daugavgrīvas bākas augstums mūsdienās sasniedz 35 m.

25.04.

7
1*

18.04.

7
1*

MANGAĻSALAS NOSLĒPUMI KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU (3 H)
Mangaļsala – vieta, kas glabā noslēpumus, kurus vēl pavisam nesenā pagātnē gribēja atklāt daudzu valstu
izlūkdienesti. Daugavas grīva tai līdzās bijusi atslēga uz Rīgas pilsētu. Pirmie nocietinājumi veidoti jau viduslaikos,
tomēr līdz mūsdienām labāk saglabājušies tie, kas radīti pēdējos 150 gados. Cara laikos būvētās artilērijas
baterijas un Latvijas laikos būvēto bunkuru atradīsim, ieslēptus kāpās. Pastaigā pa Mangaļsalas molu iepazīsim
Rīgas vārtus. Iesakām līdzi ņemt lukturīšus, jo apmeklēsim arī pazemes bunkurus!
Ja jums nepieciešama detalizēta informācija un konkrēti piedāvājumi,
zvaniet mums pa tālruni 67221312, sūtiet faksu 67221256 vai atrakstiet e-pastu: incoming@impro.lv
* – cena skolniekiem, studentiem un skolotājiem
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ceļojuma apraksts

laiks

cena

ZIEDOŅDĀRZS KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU (2 H)
Pagājušā gadsimta 30. gadu vidū Rīgas viducī, nojaucot vecas kazarmas un pievienojot vairāku dārznieku zemes,
rīdzinieku labsajūtai tiek izveidots Ziedoņdārzs, tautā saukts par astoņu skursteņu dārzu. Stāsts par apkārtējiem
mūriem, dižkokiem un maziem arhitektūras pieminekļiem.

5
1*

29.08.
!
JAUNUMS

RĪGAS BRODVEJA –ELIZABETES IELA (4 H)
Elizabetes iela – 20. gadsimta sākuma zelta jaunatnes, politiķu un mākslinieku iemīļotā pastaigu vieta. Teju katra
ēka šajā ielā slēpj stāstus un leģendas par personībām un notikumiem, kas te risinājušies. Rīgas bulvāru loka greznākās
namu fasādes, spilgti notikumi un pāpratumi – Elizabetes iela arī mūsdienās būtu cienīga saukties par Rīgas Brodveju!

03.10.

7
1*

JERSIKAS IELA UN MASKAVAS FORŠTATES ROMANTIKA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU (2 H)
Līksnas iela, kas Maskavas forštates sākotnējos vaibstus ir saglabājusi vislabāk, kalpo kā šīs Rīgas daļas vizītkarte. 06.06.
Daudzo nacionalitāšu un reliģiju kokteilis te izbaudāms ik uz soļa arī mūsdienās. Nozīmīga loma Maskavas
priekšpilsētas attīstībā bijusi ebreju kopienai – kvartālā savulaik atradies arī ebreju geto, ebreju karātavas,
joprojām apskatāmi ebreju kapi. Starp citu, tieši šajā pilsētas daļā atrodama arī šaurākā iela Rīgā!

5
1*

TĒRBATAS IELA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU (2 H)
Tērbatas iela – bijusī latviešu uzņēmēju un kooperatīvu iela, vislatviskākā vietējo turīgo izpausmes vieta. Gandrīz
katrā namā te atradušās latviešu krājaizdevumu sabiedrības, un visas ēkas būvējuši latviešu censoņi – tirgotāji, zemnieki,
strādnieki un kalpotāji, uzkrājot līdzekļus no iebraucamajām vietām un turpmāk tos ieguldot savos namīpašumos.

5
1*

04.07.
!
JAUNUMS

HOSPITĀĻU IELA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU (2 H)
Hospitāļu iela savu nosaukumu nav mainījusi kopš 1754. gada un šodien skaitās turīgo ļaužu dzīvesvieta. Kāds ir 15.08.
!
kara hospitāļa iespaids uz apkārtējo apbūvi un kāds Duntes muižas un veco Krievijas armijas kazarmu iespaids
JAUNUMS
uz apkārtnes iedzīvotājiem? Kvartālā savulaik atradušies arī divi purvainā teritorijā izveidoti dārzniecības
kooperatīvi, kas ap sevi veidojuši savdabīgu sabiedrisko telpu (te pat bijis labiekārtots sporta un spēļu laukums!).
Par to, ka savulaik te bijis ne vien dīķis, bet arī tecējusi neliela upīte, vedina domāt Upes ielas nosaukums.

5
1*

KALNCIEMA IELA UN KVARTĀLS KOPĀ AR RAIDĪJUMA TE VADĪTĀJU MĀRU KAMPERNOVU (3 H)
Latvijas jaunatklāšanas raidījums “Te” atklāj jaunas un brīnišķīgas vietas tepat Latvijā. Māra Kampernova šajā
raidījumā apceļo Rīgas pilsētu, meklējot interesantus cilvēkus, nepazīstamas vietas un atklājot līdz šim plašākai
publikai nezināmus faktus. Kalnciema iela tiek saukta par vienu no Rīgas vizītkartēm. Un kā nu ne – liela daļa
pilsētas viesu, kas uz Rīgu atlido, pilsētā ierodas pa šo ielu! Vecie koka nami ir ne vien arhitektūras vērtības,
bet arī glabā stāstus par ļaudīm, kas te mituši, un to aura jūtama joprojām.

IEPAZĪSTI LATVIJU KOPĀ AR…
DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU (VIKTORU KALNIŅU) īpašs piedāvājums skolotājiem!
Viena no skaistākajām neobaroka stila muižām Vidzemē – Dikļu pils, kurā šobrīd izvietotas ~100
mūsdienu Latvijas mākslinieku – E. Grūbes, A. Naumova, V. Zariņas, N. Brasliņa u. c. – gleznas, kā arī
apskatāmi lieliski atjaunotie unikālie pils kamīni. Pasakas un stāsti, tēlnieku Rūrānu veidotās koka
ﬁgūras Vika pasaku parkā. Leģendām apvītais Zilaiskalns. Dikļu Dziesmusvētku muzejs.

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

9
1*

19.09.
!
JAUNUMS

1 diena
26.04.
skolotājiem

25
1

ø

1 diena
03.10.
skolotājiem

28
1

ø

!

!

SENO KAUJU VIETAS UN NĀVES SALA KOPĀ AR JĀNI HARTMANI

1 diena
20 ø
Pāršķirstīsim notikumiem bagātās Latvijas vēstures lappuses kopā ar atvaļināto pulkvedi un vēsturnieku 16.05.
Jāni Hartmani, vairāk uzzinot par nozīmīgākajām kaujas vietām tepat Rīgas pievārtē. Pārcelšanās ar kuģīti uz
1*
Nāves salu, kas nav tikai koku puduris Daugavā, bet slēpj sevī daudzu paaudžu likteņus un daudz senu notikumu.
Ikšķiles novada kultūras mantojuma centra Tīnūžu muižas pamatekspozīcija, veltīta latviešu strēlnieku kaujām pie Mazās Juglas upes 1917. gadā.

PA ZIEDOŅA VIETĀM ĒRGĻU PUSĒ KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
1 diena
Neparasts piedzīvojums kopā ar izcilu Latvijas dabas pieminekļu pētnieku, kurš savulaik izglābis vairākus 09.05.
tūkstošus dižkoku. Apsekosim dažus dzīvos milžus, dosim savu ieguldījumu kāda zemes stūrīša
sakopšanā. Dižkoku kopšanas talka un talcinieku pikniks – tēja, tušonis, maizītes. Turpināsim atbalstīt
I. Ziedoņa dižkoku atbrīvošanas iniciatīvu – šogad Ērgļu pusē!

10

EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
1 diena
10
Neparasts piedzīvojums kopā ar izcilu Latvijas dabas pieminekļu pētnieku, kurš savulaik izglābis vairākus 26.09.
tūkstošus dižkoku atklājis daudzus dižakmeņus un alas. Dosimies nelielā ekspedīcijā uz Līču Lanģu
klintīm, kur ceļu zina atrast tikai retais. Te skatāmas vairākas alas. Drosmīgākajiem un tiem, kam nav
bailes sasmērēties, būs iespēja izpētīt pazemes noslēpumus. Pa ceļam apsekosim arī vairākus dižkokus, Lielo un Mazo Ellīti.
LĪBIEŠU KRASTS – ZAĻŠ, BALTS, ZILS KOPĀ AR MARTU SELECKU ar pārgājienu
1 diena
Ģipkas Baltā kāpa un elktēli. Ēvažu stāvkrasts. Zivju kūpināšana un degustēšana Mērsragā. Kolkasrags. 04.07.
Pārgājiens (~3 h) pa mazajiem lībiešu ciemiem: Pitraga baptistu baznīca. Pusdienas zvejnieku
gaumē viesu namā Pītagi.

52

3

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

ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!
* – cena skolniekiem, studentiem un skolotājiem

30

ø

ø

ø

BALTIJAS VALSTIS // Latvija

ceļojuma apraksts

laiks

LAIŽAM DABĀ KOPĀ AR MĀRI OLTI

1 diena
25.04.

cena naktsmītnes

25 ø
Dosimies un ieklausīsimes dabā pavasarī, kad viss mostas, ceļas, veļas, plaukst un zied. Uzzināsim daudz
aizraujošu stāstu. Esiet vērīgi! Dosimies nelielos pārgājienos Ērgļu apkārtnē. Piknikosim pie dabas,
meklējot ēdamo turpat mežā un šo to no līdzi paņemtā. NB! Līdzi jāņem piemēroti, ērti pārgājienu apavi, vēlams – ūdensnecaurlaidīgi.

UZ BRĪVĪBAS CĪŅU VIETĀM UN PREZIDENTU DZIMTAJĀM MĀJĀM KOPĀ AR JĀNI HARTMANI

1 diena
23 ø
Valsts svētkus godinot, dosimies uz Ziemassvētku kauju vietām Tīreļpurvā un apmeklēsim Latvijas 07.11.
1*
brīvvalsts prezidentu dzimtās mājas Zemgalē. Ziemassvētku kauju muzejs Mangaļu mājās ir Latvijas
Kara muzeja ﬁliāle, te apskatāma izstāde Latviešu strēlnieku Ziemassvētku kaujas un kauju vietu makets.
Ložmetējkalns. Kārļa Ulmaņa piemiņas muzejs Pikšās veidots kā 20. gs. 30. gadu lauku sēta, kas raksturo Latvijas zemkopības attīstību
šajā laika posmā. Ekspozīcija veltīta Kārļa Ulmaņa dzīves gājumam, paustajām idejām, valstiskajam devumam un politiskajai darbībai.
Latvijas valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes dzimtā mājas Auči.

UZ VIDZEMES JŪRMALU AR JĀNI ARVĪDU PLAUDI
1 diena
23 ø
Ziemeļblāzmas pils un parks. Svētsala – Mangaļsala – neliels pārgājiens pie dabas. Piemiņas plāksnes 23.05.
cara un troņmantnieka apmeklējumam. Senie forti un padomju karabāze. Dižā priede uz 6
skudrupūžņu āderes. Siguļi, Ulupkalns – svētkalns. Langas upīte, kas mainījusi savu tecējumu uz pretējo pusi, Carnikavas kapi bijušajā
svētkalnā (ar ievērojamo personību, tostarp O. Vācieša, atdusas vietām). Carnikavas baznīca, kur vēl jaunākos laikos notikusi upurēšana.
Saulkrastu apskate: Baltā kāpa un velomuzejs. Viens no 5 aktīvākajiem NLO rajoniem Latvijā. Lauču akmens – dižākais jūrakmens
Vidzemes jūrmalā, dziedniecības un pirātu akmeņi. Duntes enerģētikas komplekss pie strauta ar trim svētozoliem.
LIETUVAS PIEROBEŽĀ KOPĀ AR IGO MIDRIJĀNI
1 diena
25 ø
Ceļojumā iekļautas plašā tūrisma apritē mazāk pazīstamas un pat nedaudz mistiskas vietas, kā arī īsāki 09.05.
un garāki pārgājieni dabā. Vecauces muiža, kas ir viena no pirmajām angļu neogotikas stila pilīm.
Lielauces ezera dabas taka, slapjākajā tās daļā izveidotas koka laipas un putnu vērošanas vietas. Karaļavoti – slavenākie Zemgales avoti,
kam piemītot dziedniecisks spēks un kas esot izdziedinājuši pat Zviedrijas karali Kārli XII. Ezere – Kurzemes cietokšņa kapitulācijas akta
parakstīšanas vieta. Muižas parks ar šūnakmens ,,pieminekli’’ muižnieka despotismam. Nīgrandes kaļķu cepļa ēkas, bijusī raķešu bāze.
Embūte – Induļa pilskalns, ordeņa pilsdrupas, Krievu (Krīvu) kalns.
SKANOŠĀ VIDZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
1diena
08.08.
31 ø
Ceļojums pa Vidzemes baznīcām, pievēršot uzmanību ne tikai to arhitektūrai un vēsturei, bet īpaši
izceļot baznīcu interjeru un ērģeles, jo katra no tām ir kādā ziņā savdabīga un unikāla. Iespēja ceļojuma
laikā izbaudīt ērģeļmūzikas koncertu izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā. Skatīsim un baudīsim ērģeļmūzikas koncertus Straupes,
Valmieras, Trikātas, Smiltenes baznīcās. Dienas noslēgumā – Smiltenes sidra darītava, kur zem Smiltenes muižas bijušā spirta brūža
pagraba velvēm tumsā viena virs otras guļ pudeles ar Latvijas ābolu sidru, kas lēni briest, iegūstot garšu un smaržu.
JĒKABPILS PUSĒ KOPĀ AR MARTU SELECKU

1 diena
Laukezers – viens no tīrākajiem un ainaviskākajiem Latvijas ezeriem. Pastaigu takas aizvedīs līdz skatu 25.07.
tornim. Asotes pilskalnam bijusi nozīmīga loma seno latgaļu zemēs. Silavas ezeru ķēde stiepjas
ledāja veidotā ielejā, tajā iegūluši vairāki dziļi un skaisti ezeri. Izbaudīsim braucienu ar Daugavas pārceltuvi.
Piemineklis Daugavas plostniekiem. Dunavas baznīca. Latgales mākslas un amatniecības centrs.

30

ø

DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI

2 dienas
08.08.-09.08. 85
Daugavpils cietoksnis, Rotko mākslas centrs. Daugavpils skrošu rūpnīca. 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.

3

ø

SKANOŠĀ LATGALE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
2 dienas
29.08.-30.08. 88 3
Ceļojums pa Latgales baznīcām, pievēršot uzmanību ne tikai to arhitektūrai un vēsturei, bet īpaši
izceļot baznīcu interjeru un ērģeles, jo katra no tām ir kādā ziņā savdabīga un unikāla. Iespēja ceļojuma laikā
! ø
JAUNUMS
izbaudīt ērģeļmūzikas koncertu izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā. Apmeklēsim baznīcas Krustpilī,
Līksnā Višķos, Stirnienē, Prezmas ciemā. Sakrālais mantojums un ērģeļmūzikas skanējums Daugavpilī un
Rēzeknē. Ciemosimies pie podnieka Aivara Ušpeļa. Skatīsim Daugavpils cietoksni – ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis Daugavpilī.
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DZĪVES SVINĒŠANA KRĀŠŅAJĀ DIENVIDLATGALĒ KOPĀ AR ANNU RANCĀNI

2 dienas
20.06.-21.06.

cena naktsmītnes

92 3
Miniatūra karaļvalsts: Leļļu galerija; pārģērbšanās kostīmos. Vīngliemežu delikatešu baudīšana un
gliemežu ganīšana Preiļu pusē. Skulptūru dārzs Karaļkalns ar iespaidīgo kokgriezumu kolekciju.
! ø
JAUNUMS
Maizes muzejs Aglonā – stāstījums par maizīti un maizes klaipiņa cepšana, sātīgas latgaļu pusdienas.
Latvijas svētceļojuma centrs – Aglonas bazilika. Unikālais Velnezers, kas pārsteidz ar savu zaļgano nokrāsu. Rēzeknes apskate: mīti un
leģendas pilskalnā, Gors, iespēja apmeklēt izrādi vai koncertu (atkarībā no repertuāra). Mākoņkalns un gleznainā ainava pār latgaļu jūru –
Rāznas ezeru. Andrupenes sēta ar sātīgām latgaļu pusdienām, šmakovkas mēriņu un atraktīvo folkloras kopu Sovoļņiki. Dagda – brīnišķīga
baznīca, bagātīgā Dagdas vēstures zāle Pro Patria, mazās pilsētiņas burvība un panorāma no Lubānas pilskalna.

LATGALES ŠARMS KOPĀ AR ANNU RANCĀNI

2 dienas
Īdeņa – Latgales zvejnieku ciems Lubāna krastā. Senais pilskalns, sēta ar niedru jumtiem, zivju zupa un 02.05.-03.05. 85 3
ø
kūpinātas zivis pusdienās. Senlietu kolekcija. Rēzeknes apskate: mīti un leģendas pilskalnā, Latgales 05.09.-06.09.
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 kāpiens Mākoņkalnā – tēlaini
stāsti un gleznaina ainava.

LATGALES KOLORĪTS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU līdzi nepieciešama pase!

2 dienas
22.08.-23.08. 76 6
Kas gan būtu Latgale bez baznīcām, bez sirsnīgiem ļaudīm, bez ezeriem, pauguriem un protams,
šmakovkas un Latgolys špeka. Tas viss savā ziņā ir Latgales kolorīts. Dosimies iepazīt to tuvāk. Rēzeknes
! ø
JAUNUMS
kultūrvēsturiskā telpa un jaunie mākslas centri. Ludzas aizvēstures un viduslaiku pieminekļi. Pasienes
katoļu baznīca. Šmakovkas muzejs – vecajā kroga ēkā uzzināsim par pašdarinātās stiprās dziras tecināšanas pirmsākumiem un attīstību
dažādās valstīs. Apskatāma ievērojama glāzīšu kolekcija. Noslēgumā mērena šmakovkas degustācija. Kroma kolns – apskatāms 9.-11. gs.
latgaļu cilšu koka pils rekonstrukcijas process un stāstījums par seno latgaļu dzīvi pilskalnos Dienvidlatgalē. Noteikti nobaudīsim arī Latgales
speķi. Dagdas padomju mantojums. Bērzgales katoļu baznīca. Aglonas apkārtne: Madelānu pilskalns un Karaļkalns.

DAUGAVAS SALAS UN RAIŅA JAUNĪBAS DIENU ZEME KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI

2 dienas
Iepazīsim Daugavas salas un to daudzveidību. Sāksim rītu tepat ar Lucavsalu, iepazīstot salas īpatnības. 12.09.-13.09. 95 3
Doles sala – ne tikai Daugavas muzejs un Rīgas HES. Noskaidrosim, kas saista Vairu Vīķi – Freibergu
! ø
JAUNUMS
ar Doles salu? Ikšķiles baznīca un skats uz Nāves salu. Likteņdārzs – īpaša vieta, kas top uz
salas Daugavā, Koknesē un kuru plānots izveidot līdz Latvijas Republikas 100. jubilejai. Likteņdārza mākslinieciskās un ﬁlozoﬁskās
koncepcijas autors ir Japānas ainavu arhitekts Šunmio Masuno. Likteņdārzs tiek pielīdzināts 21. gadsimta Brīvības piemineklim,
tāpēc to ir vērts redzēt ikvienam! Sēlpils – izbrauciens pa Daugavu ar senatnīgo vikingu kuģi. Jēkabpilī apskatīsim Daugavsalu un
Rogāļu akmeni. 2015. gadā 11. septembrī svinēsim Raiņa 150. jubileju. Austrumlatvija ir Raiņa jaunu dīnu zeme. Šis reģions ir diženā
dzejnieka personības šūpulis, pirmo spilgtāko iespaidu vieta. Apmeklēsim muižas un vietas, kas saistītas ar Raiņa vārdu. Randenes un
Vasiļovas pusmuižu, kur skatāma piemiņas zīme pusmuižai, ko rentēja Raiņa tēvs Krišjānis Pliekšāns. Berķeneles pusmuiža, kur kuplu
liepu paēnā Laucesas upītes krastu pakalnos pagājusi Raiņa bērnība un kuras iespaidi atspoguļoti Dagdas skiču burtnīcā apkopotajos
dzejoļos. Raiņa muzejs Jasmuižā.

KURZEMES VIDUČA MUIŽAS UN MUIŽKUNGI KOPĀ AR INESI ROZI
2 dienas
Kukšu muiža – atmirdzoša senajā godībā. Katra telpa glabā savu stāstu par ēku īpašniekiem un aizgājušo 06.06.-07.06. 94 3
gadsimtu mainīgo gaumi. Kandavas vecpilsēta – kuršu pilskalns, bruģētās ieliņas, vecpilsētas
! ø
JAUNUMS
Promenāde, bruņinieku Pils makets, Zīļuka skulptūras un simbols Mežacūka. Teatralizēts uzvedums
Ar zirgu uz Kandavas tirgu un Kandavas ozolzīļu kaﬁjas degustācija Kandavas novada muzejā. Kandavas novada Amatniecības centrs.
Valdeķu muiža – 20. gs. 20.-30. gadu Latvijas preses karaļa Antona Benjamiņa dzimtas īpašums. Firkspedvāles un Briņķpedvāles
muižu ēkas – neatņemamas tēlnieka Ojāra Arvīda Feldberga radītā Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja sastāvdaļas. Raimonda Tiguļa
Ārpasaules mūzikas svētki Talsos Tiguļkalnā! Talsu deviņi pakalni: Pilskalns, Baznīckalns, Dzirnavkalns, Vilkmuižas kalns, Krievragkalns,
Ķēniņkalns, Leču kalns, Tiguļkalns un Sauleskalns. Ezera promenāde un Radošā sēta. Talsu novada muzejs – Oktes barona Georga fon
Firksa pilsētas māja Villa Hochheim. Skats uz Talsiem un apkārtni no Kamparkalna skatu torņa. Nurmuižas muiža – spozmi atgūstošs
muižas komplekss. Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca – izcilākā Ziemeļkurzemē. Vīna glāze vīna darītavā Vējkalnietis.
LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE un senās uguns nakts Pāvilostā

2 dienas

105

47. lpp.

SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
2 dienas
23.05.-24.05. 80 3
Ceļojums pa Kurzemes baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei, bet īpaši
ø
izceļot nelielo baznīciņu interjeru un ērģeles. Katrai ir kas savdabīgs un unikāls. Būs iespēja izbaudīt
pasakainu ērģeļmūzikas koncertu izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā daudzās mazajās
baznīciņās, salīdzināt to skanējumu. Slokas baznīca. Nurmes baznīca – izcilākā Ziemeļkurzemē ar greznu kokā grieztu iekārtu, ko
papildina daudzi gleznojumi. Stāvajā Baznīckalnā atrodas 1567. gadā celtā un vairākkārt pārbūvētā Talsu baznīca baltiem mūriem –
vecpilsētas dominante. Dundagas pils apskate – leģenda par Zaļo Jumpravu un vietējās pienotavas sieru degustācija. Dundagas baznīca,
kur atrodas Jaņa Rozentāla altārglezna Lieldienu rīts un latviešu zemnieka Anša Dinsberģa būvētās ērģeles. Jūrkalnes stāvkrasts un
baznīca – viena no trijām vēsturiskajām Suitu novada baznīcām, suitu kultūrtelpas sastāvdaļa, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma
sarakstā. Dievnamam piešķirts Eiropas kultūras mantojuma zilais karogs. Ēdoles pils – vienīgā Kurzemes bīskapijas celtā, labi nocietināta
mūra pils ar torņiem un iekšpagalmu, kas vēl joprojām ir apdzīvojama. Uzzināsiet teikas un leģendas vietējā gida pavadībā, izstaigājot
gan pili, gan parku, Mīlestības aleju un apskatot Rūķīšu ozolu. Suitu kultūrtelpa ar suitu skanīgajiem dziedājumiem un allaž jautrajiem
dzīvesstāstiem. Pusdienas suitu gaumē ar skābputru un sklandraušiem. Kuldīgas Svētās Katrīnas baznīca – viena no senākajām ēkām
Kuldīgā, kur kristīts un laulāts hercogs Jēkabs ar Brandenburgas princesi Šarloti Luīzi.
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– viesnīca, 2-4 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena, vai jauniešu viesnīca,
2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!

3

6

ceļojuma apraksts

laiks

LĪBIEŠU KRASTS KOPĀ AR INESI ROZI

2 dienas

cena naktsmītnes

88

47. lpp.

PA SĒLIJAS BALTAJIEM LIELCEĻIEM AR INESI ROZI
2 dienas
Neretas luterāņu baznīca. Kāpiens Ormaņkalnā – Sēlijas augstākajā kalnā. Kaﬁjas pauze uzņēmumā
25.07.-26.07. 88 6
Kafeja Alīda. Aknīste – pilsēta Dienvidsusējas senlejā, Saltupju svētavots – Gārsenes pils, muižas
! ø
JAUNUMS
parks, baznīca, dzimtas kapliča. Pastaiga pa Zaļo taku. Subates luterāņu baznīca. Sēļu lauku sēta
Gulbji – saimniecības apskate un brangas vakariņas. Viesītes muzejs Sēlija, šaursliežu bānītis un dzelzceļa vēstures ekspozīcija, mākslas un
amatniecības centrs. P. Stradiņa piemiņas ekspozīcija. Latvijas fotogrāﬁjas pamatlicēja Mārtiņa Buclera fotogrāﬁjas kabinets. Ērberģes
muiža un raganiskais launags. Teatralizēta muižas apskate Zilās dāmas pavadībā
VIDZEMES AUGSTIENĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI

2 dienas
Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā, bet 06.06.-07.06. 80 6
arī lieliskas idejas jūsu dārzam. Jūnijā te zied vairāk nekā simt šķirņu peonijas, bet no jaunā skatu torņa
! ø
JAUNUMS
paveras skaists skats ne tikai uz paša arborētuma stādījumiem un gleznainajiem dīķiem, bet arī uz
Vidzemes augstienes teritorijām. Augstāk vairs nav kur – kāpiens Gaiziņkalnā. Bolēnu avots – veselības rituāls. Jāņkalnu saimniecība,
kur audzē dažādas ogas: lielogu mellenes, dzērvenes, avenes, zemenes u.c. Ogu un ogu produkcijas degustācija (sukādes, sulas, ievārījumi,
tējas). Z/s Ielāpi, kur ieklausīsimies vidzemnieku stāstos par dzīvi laukos, īpaši par lielām baltām govīm. Kučuru dzirnavas, kur Nārbuļu
galds no Likteņa līdumniekiem. Leļļu meistara Burova māja un ekspozīcija. Tolkas muiža un baznīca. Vestienas muižas suņu kapi. Kaziņas
un siera degustācija Z/s Līvi. No laukakmeņiem celtā Cesvaines pils (19. gs.) – izcils eklektisma šedevrs. Īvānu velnakmens. Viesošanās
podnieka Jāņa Seiksta darbnīcā un daiļdārzā.

LATVIJAS SKAISTĀKĀS VIETAS UN INTERESANTĀKIE NOTIKUMI
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI

1 diena
14.02.

17

KUR SUKĀDES, PODI UN MELU STĀSTI TOP

1 diena

27

39. lpp.

KUR MAIZE SMARŽO UN PIENA UPE GAR PANKŪKU KRASTIEM TEK

1 diena

30

39. lpp.

Pārgājiens ziemā, kad ūdenskritumi pārvēršas ledus ērģelēs – Kraukļkalna ieža leduskritums, Ledala,
Jāņuvārtu ieža sarkanais leduskritums, Ērģeļu klinšu ledus stabs, Vizuļu leduskritums, Daudas
leduskritums.

VASARAS SAULGRIEŽI BRĪVDABAS MUZEJA LAUKU SĒTĀ VĒVEROS
1 diena
33 ø
Vasaras saulgriežu svētki ir vieni no nozīmīgākajiem godiem seno baltu tautu tradīcijās. Tie ir svētki, 20.06.
kas pārvarējuši gadu tūkstošu sliekšņus, daudzo iekarotāju varas, dažādas reliģijas un politiskās
sistēmas, aizmirstību un noliegumu, vajāšanu un medības. Un izdzīvojuši. Apauguši ar svešām tradīcijām, zaudējuši seno būtību,
modernizējušies un stilizējušies. Bet izdzīvojuši. Kā tie attīstīsies, tas ir mūsu pašu varā. Lūkošanās pēc Vecpiebalgas ūdensrozēm...
Vecpiebalgas atjaunotais dievnams un porcelāna darbnīca. Muzejs Vēveri Alauksta apkārtnē ir 19. gs. Piebalgas lauku ainavai
raksturīgs autentiskas zemnieku, amatnieku māju grupas apbūves komplekss, kura teritorijā ir apskatāmas arī nesen atjaunotās
Vēveru dzirnavas. Vēveru mājās līdz saullēktam varēsim vērot un līdzdarboties saulgriežu svinēšanā. Ko darīsim šajā vakarā un
naktī? Svētīsim Dieva dēlu Jāni, izdziedāsim jāņudziesmas, lasīsim jāņuzāles, pīsim vaiņagus, aizvadīsim sauli norietā, iesim lāpu
gājienā, visu nakti iesim rotaļās. Danči ap ugunskuru un jāņubērnu mielošanās ar piebaldzēnu sieriem, alu un maizi, balto sviestu un
līdzņemtiem labumiem.
VILKU MEŽA PIEDZĪVOJUMI UN VELNOŠANĀS BRAKOS

1 diena

34

39. lpp.

KAD LEĢENDAS ATDZĪVOJAS UN MĀLI PIE ROKĀM LĪP CESVAINES UN MADONAS PUSĒ
1 diena
27 ø
Biksēres muiža, simtgadīgo liepu un ozolu ieskauta, atrodas blakus teiksmainai Libes upītes gravai. 08.08.
Muižas ēkas saglabājušās no nežēlīgā muižkunga Magnusa laikiem, tāpēc muižas parkā ir Vaimanu
vārti, Nāves ieleja, pretī pilij saglabājies akmenī iztēsts kauna stabs, pie kura pērti zemnieki. Vecajā parkā izvietotas koktēlniecības
simpoziju dalībnieku veidotās lielformāta brīvdabas skulptūras: zirneklis, spārīte u.c. Cesvaines pils uzskatāma par vienu no spožākajiem
19. gs. otrās puses arhitektūras sasniegumiem Latvijā, kas iekļauta Eiropas kultūras mantojuma sarakstā. Latvijas sapņu pils titula ieguvēja
celta kā barona fon Vulfa dzimtas medību pils. Pils leģendu iepazīšana kopā ar Balto dāmu. Noskaidrosim, kā sauca medību dievieti, cik
amoriņu slēpjas pils griestos, cik pakāpienu ved uz pils torni, cik torņus varam saskaitīt apkārtnē... Madona – neliela ekskursija pilsētā un
brīvais laiks pusdienām. Ciemošanās pie atraktīvā podnieka Jāņa Seiksta. Kāpiens Latvijas augstākajā virsotnē – Gaiziņkalnā.
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RŪJIENAS PUSĒ PĒC SALDĒJUMA UN ZEMENĒM

1 diena

30

39. lpp.

GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS

1 diena
05.09.

33

ø

Dīķsaimniecība, sakopta 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.

cena naktsmītnes

RAUNAS LEIPUTRIJĀ

1 diena
30 ø
Raunas baznīca ar nelielu ērģeļu mūzikas koncertu. Brīvības piemineklis, veltīts Pirmā pasaules karā 12.09.
un Latvijas brīvības cīņās kritušo Raunas draudzes locekļu piemiņai. Uzkāpsiet Raunas pils skatu
tornī palūkoties pār Raunas mazpilsētiņu un klausīsieties dažādus pils stāstus. Tautasdziesmu dziedāšana pie Cimzes pieminekļa. Raunas
siera un makaronu ražotne, iespēja gan degustēt, gan nopirkt pašmāju gatavotus gardumus. Raunas metālkalēji – iespēja iegādāties
individuāli gatavotus metālizstrādājumus par saprātīgām cenām. Unikālais Raunas Staburags. Raunas zirgu staļļa apmeklējums ar
izjādēm un vizināšanos pajūgā. Mēģināsim nomedīt (bez ieročiem, bet gan ar fotoaparātiem) savvaļas auļojošos zirgus Jaunieviņu
saimniecībā. Te ir baigie podi! Podu gāšana un podu stāsti Raunas ceplī.

PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ
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. Ainažu pilsētas apskate, Jūrskolas muzejs.

NO RASTRELLI SMALKUMA LĪDZ MIEŽU RAUPJUMAM ZEMGALES PUSĒ
Karstās šokolādes baudīšana hercogu rezidencē Jelgavas pilī un stāsti par Baltijā lielākās baroka pils
būvniecības noslēpumiem, hercogu dzīves priekšrocībām un trūkumiem. Ielūkošanās Iecavas
daiļdārzos. Zemgales baroka pērle Rundāles pils un skaisti atjaunotais franču stila pils parks. Raupjā
maluma miežu grādīgā dzēriena tapšana Tērvetes alus darītavā un putojošā miestiņa smeķēšana.

1 diena
03.10.

1 diena
11.07.

27

ø

35

ø

!
JAUNUMS

ZELTA RUDENS LIMBAŽU PUSĒ

1 diena
27 ø
Pastaiga pretim zelta rudenim – došanās spēkozolu pārgājienā, apskatot astoņus dažādus ozolus, kuru 10.10.
vecums ir no 150 līdz 250 gadiem, Aģes upes akmeņaino un līkumaino posmu, lapsu alas Medņu
mežā, kā arī divus Otrā pasaules kara meža bunkurus, saimnieku ģimenes slēptuvi. Pārgājiena laikā varēsiet vērot savvaļas zvērus un
putnus, kā arī uzkāpt ozolu galotnē un no lādes izņemt savu spēkozolā kāpēja apliecību. Limbažu vēsturiskais centrs – piemineklis
komponistam Baumaņu Kārlim, vecais rātsnams, viduslaiku pilsdrupas un skatu tornis, Limbažu luterāņu baznīca, lieltirgotāja atjaunotais
Braunšveiga nams. Vecais pažarnieku depo ar stikla grīdu un šahtas efektu. Sudraba muzejs – mākslinieka stāsts par sudraba nozīmi
veselības uzlabošanā, sudraba ūdens degustācija. Elegantās Igates pils romantiskie noslēpumi. Lēdurgas dendrārijs zeltainajā rudens
lapu rotā. Viesošanās pie kolorītā vīna darītāja Džona Brauna, kas vīnu gatavo no paša audzētām jāņogām, upenēm, liepziediem,
rabarberiem, ozollapām, ērkšķogām u.c.

RŪĶI RŪĶOJAS RAUNĀ

1 diena

30

40. lpp.

ĀBOLU PĪRĀGS, KONČAS, SUŅU PAJŪGI UN GATAVS KINO

1 diena

28

39. lpp.

GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVU PA DAUGAVU

1 diena
27.06.

37

ø

DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ

1 diena

21

44. lpp.

TUKUMS UN TALSI ZIEDU PLAUKUMĀ!

1 diena

30

44. lpp.

UZ DĀRZIEM VIDZEMES AUGSTIENĒ

1 diena

38

44. lpp.

AR LAVANDU SMARŽU UN ĀBOLU GARŠU LIMBAŽU PUSĒ

1 diena

27

44. lpp.

MISTISKĀ ZEMGALE

1 diena
18.07.

30

ø

ZEMGALES GARDĒŽU DIENA

1 diena

40

47. lpp.

NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM UŽAVAS ALIŅAM

1 diena
18.07.

30

ø

1 diena

37

47. lpp.

Skrīveru Gotiņu ražotne, kur iespējams redzēt, kā top garšīgās končas. Skrīveru dendrārijs. Garšaugi
un ekokosmētika Jaunavās. Likteņdārzs – kultūrvēsturiska piemiņas vieta, kas iemūžinās visas Latvijas
tautas piemiņu. Izbrauciens ar senatnīgo vikingu kuģi Lāčplēsis pa Daugavu.

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.

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.

AR BASĀM KĀJĀM, ŠOKOLĀDES MUTI PĀR DEVIŅIEM PAKALNIEM PIE BUTĒM JŪRMALĀ
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KUR RODODENDRI UN VĒJŠ NAKŠŅO

1 diena

cena naktsmītnes

25

44. lpp.

ZEMGALES MUIŽU LEĢENDAS

1 diena
27 ø
Karstās šokolādes baudīšana hercogu rezidencē Jelgavā. Kopā ar šokolādes baudīšanu uzzināsiet 10.10.
Baltijas lielākās baroka pils būvniecības noslēpumus, hercogu dzīves priekšrocības un trūkumus.
Zaļenieku jeb Zaļā muiža – viens no vecākajiem ordeņa lēņiem Zemgalē. Zaļenieku muiža ir izcila ar to, ka tās fasādes laika gaitā nav
izmainītas, saglabājies oriģinālais apmetums, proﬁlējumi un dekoratīvās detaļas. Vilces muižas kungu māja, celta 18. gs. pēc barona
Mēdema pasūtījuma, līdz šodienai ir saglabājusies arī muižas kalte, klēts un smēde, pie ēkas aug Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa stādītais
ozols. Ekskursijas laikā tūristiem ļauts izdzīvot dažādus laikus pils vēsturē un caur leģendām iepazīties ar pils vēsturi, satikties ar Balto
un Melno dāmu. Elejas muižas parks un pilsdrupas – patlaban apskatāms muižas ainavu parks, pils vieta, ampīra stila žogs un Latvijai
neraksturīgās sﬁnksas pie ieejas parkā. Lielplatones muiža, Hānu dzimtas īpašums 19. gs., ar neparasto Mīlestības aleju, kurā liepas
stādījis pats barons ar baronesi. Pils bēniņos mitinoties spoks, kuru var sastapt vēlās vakara stundās – tad saklausāma durvju klaboņa,
soļi un čīkstēšana.

ĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒ-ŌŌŌŌŌ SUITU NOVADĀĀĀ
1 diena
33 ø
Brokastis Kandavas konditorejā Ieviņas – svaigās kūciņas un tēja. Alsungas pils mūri, novadpētniecības 04.04.
muzejs, aušanas darbnīca, kur Alsungas sievas auž gan audumus jauniem suitu tērpiem, gan jostas 26.09.
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, apdziedāšanās un amizierēšanās. Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā, arī
sklandraušu baudīšana. Senču alus darīšanas tradīcijas, alus degustācija.
Lieldienas Suitu sievas gaidīs ar īpašu programmu (04.04.)
KŪCIŅAS, GLIEMEŽI UN ZVEJNIEKU DZĪVE TUKUMA UN KANDAVAS PUSĒ
1 diena
25.07.
37 ø
Jaunmoku pils – iepazīšanās ar zāļu tējām, to pagatavošanu un baudīšanu. Konditoreja Ieviņas –
svaigas kūciņas un tēja. Restaurētais Kandavas muzejs, kur tagad mājvietu radis ne tikai muzejs, bet
arī mākslas galerija un amatniecības centrs. Atjaunotā Kandavas promenāde un vecpilsēta. Gliemežu fermā Kangari var iepazīties ne tikai
ar gliemežu dzīves ciklu un tos apskatīt, bet arī nobaudīt. Turpat būs iespēja arī nogaršot un iegādāties garšīgus un veselīgus kārumus
no pašu audzētiem augļiem un ogām: žāvētus ābolus, bumbierus, rabarberus, ķirbjus, cidonijas, dzērvenes, kā arī sīrupus, ievārījumus un
čatnijus. Lauku mājās Dieniņas piedāvā baudīt gardas zivis no Engures ezera un Baltijas jūras līča un noskatīties teatralizētu uzvedumu
par zvejnieku dzīvi piekrastē.
VĒJU PILSĒTA – LIEPĀJA
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 inženiertehnikas piemineklis. Ziemeļu forti un Ziemeļu mols, kur rodamas sajūtas par pilsētu,
kurā piedzimst vējš...

1 diena
15.08.

25

ø

VENTSPILS LAIKU LOKOS UN PILSĒTAS SVĒTKOS
1 diena
23 ø
Ventspils apskate, pilsētas svētku programma (01.08.): starptautiskais Baltijas ziedu paklāju festivāls, 20.06.
01.08.
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.
VENTIŅU TRADĪCIJAS VENTSPILĪ
1 diena
37 ø
Ventspils apskate – tirgus laukums, kas jāzin, apmeklējot tīrg, Rātslaukums, Ostas promenāde, strūklakas 17.10.
Saules laiviņas, Dzirnakmens puķu skulptūras un pulkstenis. Ventiņ skats nākotnē – jaunrades nams
ar planetāriju un observatoriju. Amatu mājas apmeklējums ar stāstu par ventiņu tautastērpu, valodu un tradīcijām. Ventiņu pusdienas,
baudot pēc senajām receptēm sagatavotus vietējos ēdienus. Piejūras brīvdabas muzejs – kā dzīvo ventiņ pusē – un vizināšanās ar
mazbānīti. Skats uz Vent un Dižjūr no Lemberga hūtes.
TVER MIRKLI BURTNIEKA PUSĒ

www.impro.lv

2 dienas

88

43. lpp.

57

BALTIJAS VALSTIS // Latvija un Igaunija
ceļojuma apraksts

laiks

UZ LUBĀNA PLAŠAJIEM KLĀNIEM

2 dienas
04.07.-05.07.

cena naktsmītnes

78 6
Aiviekstes HES. Kaziņas un siera degustācija z/s Līvi. Madona. Cesvaines iespaidīgā laukakmeņu pils
ø
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. Strautiņa akmeņu un krūzīšu kolekcija no
visas pasaules. Lubānas ezers un ūdenstūrisma attīstības centrs Bāka. Īstas lauku maizes degustācija. Krustkalnu dabas rezervāta
skatu tornis. Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā, bet arī lieliskas idejas
jūsu dārzam.

PA KULTŪRVĒSTURES TAKĀM VIDZEMĒ
2 dienas
Rauna: Raunas Staburags, pilsdrupas, baznīca. Pastaigu takas un kāpiens stāvajā Cērtenes pilskalnā. 19.09.-20.09. 80 6
ø
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. Amatieru teātra izrāde. 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.
VASOLS LATGALĒ!

3 dienas
Līvānu Amatniecības centrs – oāze cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Latgales amatniecības vēsturi un tās 31.07.-02.08. 145 3★★★
attīstību līdz mūsdienām, baudīt mākslas vērtības un gūt pozitīvu enerģiju harmoniski sakārtotā
! ø
JAUNUMS
vidē. Daugavpils skrošu rūpnīca – vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas ražošanas rūpnīca Baltijā,
kurā atrodas Eiropā vecākais, joprojām strādājošais skrošu liešanas tornis. Piedāvā vēsturisko svina
liešanas iekārtu apskati, ar kurām kausēts svins iegūst ideālas lodes piliena formu, krītot no 40 m augstuma. Daugavpils cietoksnis –
ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis Daugavpilī. Vienīgais bez būtiskām izmaiņām saglabājies 19. gs. pirmās puses cietoksnis
Baltijā – spilgta cariskās Krievijas militārās vēstures liecība Marka Rotko mākslas centrs – daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas
komplekss. Vienīgā vieta Austrumeiropā, kur iespējams iepazīties ar pasaules slavenā mākslinieka abstraktā ekspresionisma pamatlicēja
Marka Rotko dzīvi un darbiem (cenā A sektors). Dinaburgas cietokšņa makets. Viesmīlīgais Naujienas novadpētniecības un etnogrāﬁjas
muzejs ar latgaļu šmakovku, speķi, gurķi un maizi. Dabas parks Daugavas loki: krāšņas ainavas, unikālas vēstures liecības. Slutišķu sādžas
apmeklējums. Vasargelišķu loks, skats uz Daugavas ieleju – vieta, kur tapusi skice 10 latu banknotei. Atraktīvā podnieka Valda Pauliņa
darbnīca, iespēja vērot Latgales keramikas tapšanas procesu. Z/s Kurmīši – aizraujošs stāstījums par dažādajiem ārstniecības augiem, zāļu
tēju degustēšana. Kā smejies, visa laba jāņuzāle, kas guļ krūzes dibenā! Latgales Šveice – Krāslava. Grāfu Plāteru pils, Sv. Donāta baznīcas
apskate un koka arhitektūra. Andrupenes lauku sēta – atrodas skaistā Latgales nostūrī. Tas ir 20. gs. ēku komplekss, kurā ir māja, klēts,
kūts, rija, dūmu pirts un smēde, kas atspoguļo tā laika dzīvi laukos. Sātīgās latgaļu pusdienas, baudot jobsikus un šmakovkas mēriņu.
Latgaļu jūra – Rāznas ezers un Mākoņkalns – tēlaini stāsti un gleznaina ainava. Rēzeknes apskate: mīti un leģendas pilskalnā, Latgales
Māra u.c. ievērojamās vietas. Rēzeknes mūsdienu modernie mākslas centri: Zeimuļs un Gors. Svētceļojumu vieta – Sarkaņu baznīciņa ar
Brīnumdarītājas Dievmātes gleznu un skaisto apkārtni.

IGAUNIJA
PĒRNAVAS LĪČA RAIBĀ BUĶETE

1 diena
05.09.
37 ø
Kabli pludmale un Kabli putnu stacija, pie kuras aizsākas 1,8 km gara dabas mācību taka, kas caur
izglītojošu putnu būru pasauli aizved līdz putnu vērošanas tornim un piekrastes pļavām, kuras kalpo
par ganībām aitām un Skotijas kalnu liellopiem un ļauj iepazīties ar Rietumigaunijas piekrastei raksturīgiem un retiem augiem, gūt
priekšstatu par apkārtnes daudzveidību, dažādiem biotopiem. Brokastu piknikā Kabli maiznieka našķi, no kuriem nespēj atteikties
neviens. Pastaiga pa Tamme lauku sētas garšaugu dārzu ir kā uzturēšanās smaržu un garšu paradīzē! Saimniece pastāstīs par ārstniecības
augu un garšaugu paraugdārzu, kurā atradīsiet arī neparastus dārzeņus un kulinārijā izmantojamus dekoratīvus augus. Pēc pastaigas
varēsiet nobaudīt gardu augu tēju un pīrādziņus. Mazā Krievija. Mežu un purvu vidū igauņu lauku sētā atrodas mazs krievu namiņš. Kas
tajā ieskatīsies, jutīsies kā īstā krievu ciemā, kur Jemeļa vāļājas uz krāsns un vico iekšā prjaņikus ar barankām, kur krievu krāsnī sautējas
putra, kūp patvāris un acis priecē ciemiņus laipni uzņemošās sārtvaidzes jaunavas... Viensētas saimniece jau pārdesmit gadus ir vākusi ar
krievu kultūru un vēsturi saistītus priekšmetus. Saimniece ciemiņiem īstā patvārī uzvārīs tēju un pasniegs to kopā ar nekad neiztrūkstošiem
prjaņikiem, pīrādziņiem un barankām. Testamā muiža – Pērnavas apriņķa skaistākās muižas apskate. Neoklasicisma stilā būvētajā kungu
namā kopš 1921. gada darbojas skola. Pēdējais Testamā muižas barons bija Igaunijā dzimušais un augušais zinātnieks, sanskrita valodas
profesors un katedras vadītājs Pekinas universitātē Aleksandrs Štēls fon Holšteins.

SĪPOLU CEĻŠ UN VECTICĪBNIEKI PEIPUSA KRASTĀ

1 diena
29.08.
35 ø
Ciemošanās Mustvē vecticībnieku muzejā, kur gūsiet ieskatu Peipusa reģiona kultūrā, tradīcijās un
vēsturē. Kallastes sīpolu un zivju gadatirgus notiek jau vairāk nekā desmit gadu. Tas ir kļuvis par vienu
!
JAUNUMS
no lielākajiem reģiona tradicionālajiem vasaras nobeiguma pasākumiem. Kallastē pulcējas cilvēki no
visiem Igaunijas nostūriem un arī no kaimiņvalstīm. Pārdevēji tirgo dažādas preces, taču nemainīgs ir palicis viens – slavenais Peipsivēres
sīpols. Peipsivēres sīpols šeit dzīvojošajiem ir nesis peļņu gadu no gada, tas tiek audzēts īpašās augstās dobēs un augustā un septembrī
piedāvāts pircējiem skaistos grozos. Līdz nonākšanai grozā sīpoli tiek izlikti īpašos statīvos, lai žāvējas. Koka statīvi pie mājiņām ceļa malā
izskatās tā, it kā būtu gatavoti vienā darbnīcā. Sīpolu audzēšana Peipusa ezera krastā ir roku darbs, sākot no dobju veidošanas līdz pat
sīpolu žāvēšanai. Tikšanās ar sīpolu Konstantīnu, kurš par sīpoliem zina gandrīz visu. Līdztekus gadatirgum Kallastē risinās daudzveidīga
kultūras programma. Programmā ir gan gadatirgus, gan arī rokdarbu istabas, tiek piedāvāta īsta uz ugunskura gatavota zivju zupa –
„uhhaad” Alatskivi pils – būvēta skotu baronu stilā pēc karaliskās rezidences Skotijā Balmorālas pils parauga. Alatskivi pils tiek uzskatīta
par skaistāko neogotikas stilā celto būvi visā Baltijā. 19.–20. gs. mijā pils un tās iekārtojums tika lēsts vismaz miljons cara rubļu vērtībā, un
pils arī tad tika uzskatīta par vienu no dārgākajām Tartu apkaimē.

ROZES, VĪNS UN VĪLANDE

58

3

,3

★★★

1 diena

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

6

30

44. lpp
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LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS

1 diena
01.08.

cena naktsmītnes

TARTU skolēnu brīvdienās

1 diena

32

40. lpp.

PĒC ZIEDIEM IGAUNIJAS SIRDĪ

1 diena

30

45. lpp.

KUR SVECES TOP UN SLIDĀS PA PARAFĪNU SLĪD

1 diena

30

40. lpp.

CIEMOS LOTES ZEMĒ

1 diena

30

40. lpp.

PEIPUSS, DĀRZI UN VECTICĪBNIEKU TRADĪCIJAS

1 diena

38

45. lpp.

AR SPĒĻU AUTO LĪDZ KOSMOSAM! skolēnu brīvdienās

1 diena

37

40. lpp.

ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ – MONISTĒ

1 diena

30

41. lpp.

PIE ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA KORSTNAS SAIMNIECĪBĀ

1 diena

35

40. lpp.

IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI

2 dienas
14.02.-15.02.
28.03.-01.03.

60

3★★

70

3★★

50 ø
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!

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

IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
Trepojas un Keilas ūdenskritumi. Tūrisalu klintis. Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums. Rebalas
akmens krāvumu senkapi. Nimmeveski kanjons un ūdenskritums. Baltijas augstākais dižakmens –
Jaani Toma kivi. Kiviīli degakmens pelnu kalni. Baltijas augstākais ūdenskritums Valaste. Somu jūras
līča stāvkrasts.

2 dienas
18.04.-19.04.
03.05.-04.05.
26.09.-27.09.
10.10.-11.10.

ø

ø

NO LIELĀ LĪDZ MAZAJAM MUNAMEĢIM
2 dienas
08.08.-09.08. 67 6
Augstākais punkts Baltijā – Munameģa skatu tornis, no kura paveras lieliska panorāma uz apkārtnes
ø
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.
AIZVED MANI UZ MUNAMEĢI JĀŅOS!

2 dienas
23.06.-24.06. 75 6
Gandrīz kā vecajā labajā ﬁlmā Limuzīns Jāņu nakts krāsā, kuras izteicieni jau folklorizējušies. Aizvedīsim
Jāņos uz Munameģi... Augstākais punkts Baltijā – Munameģa skatu tornis, no kura paveras lieliska
! ø
JAUNUMS
panorāma uz apkārtnes pauguriem un ezeriem. Vastselīnas pilsdrupas. 8 km garās Piusas devona
smilšu alas. Noskaņosimies muzikālam vakaram – Lasvas vecais ūdenstornis ar unikālām muzikālām klavieru kāpnēm, pa kurām
kāpjot tornī ir iespējams atskaņot un klausīties dažādas skaņas. Mežonīgais Hinni kanjons. Pārbaudīsim balsis, vai gatavas līgo
dziesmām, Lakstīgalu gravā, kur skatāmi neparastie ūdenstrieči. Vakarā – Jāņu dziesmas, ugunskurs, siers un alus, pirtiņa un pelde
dīķī. Pastaiga gar Tevaskojas klintīm pie Ahjas upes, kur mazgāsim muti Gudrības avotā, lai pamostos. Otepes augstienes ainavas.
Mazais Munameģis, Enerģijas stabs un Otepē akmens labirints ir daļa no bijušās svētbirzes kalna, spēka vieta ar stipru zemes enerģiju.
Tas sastāv no diviem objektiem – zelta griezuma spirāles un Čartresa labirinta. Šis labirints ir precīza kopija Čartresa (Chartres) labirintam,
kas atrodas netālu no Parīzes.

KRĀSAINĀ DIENVIDIGAUNIJA

2 dienas

88

45. lpp.

NO MUĻĶU ZEMES LĪDZ PĒRNAVAS LĪCIM

2 dienas

85

43. lpp.
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DAUDZKRĀSAINĀ VIDUSIGAUNIJA

2 dienas
15.08.-16.08.

cena naktsmītnes

80 3★★
Jervakandi – Igaunijas stikla galvaspilsēta. Stikla muzejs. Paides apskate: pilsdrupas, baznīca.
ø
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. 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.

TALLINA UN APKĀRTNE
6 m augstais Keilas ūdenskritums, kur ﬁlmēti Vella kalpi. Tūrisalu klintis.
Tallinas vecpilsēta: Rātslaukums, Tompea kalns, Resnā Margarita. Brīvais laiks Tallinā. Igaunijas
Niagara – Jagalas ūdenskritums. Rebalas akmens krāvumu senkapi. Lennusadam – modernais
Igaunijas Jūras muzejs.

2 dienas
28.03.-29.03.
30.05.-31.05.
12.09.-13.09.
19.12.-20.12.
31.12.-01.01.

64

3★★

ø

90

NETRADICIONĀLĀ TALLINA

2 dienas
02.05.-03.05. 95 3★★
Tallinas iepazīšana no augšas – Tallinas televīzijas tornis (314 m) ir augstākā celtne Igaunijā, un no
ø
170 m augustuma paveras fantastisks panorāmas skats uz pilsētu. Iespēja iepazīt Igauniju un 24.10.-25.10.
80
Tallinu ar interaktīvo multimediju tehniku; skats tieši uz zemi caur platformas stikla grīdu. Zinātnes līdz 16 g.v.
centrs Energia, kurā iespējams uzzināt visu par elektroenerģijas iegūšanu un nozares vēsturi.
Iespaidīgākais centra eksponāts ir Eiropā unikāls zibens ģenerators, kas ļauj radīt līdz pat trīs 18.07.-19.07. 98
85
metrus garu zibens lādiņu. Pārsteidzoši un aizraujoši eksperimenti, kas saistītas ar ﬁziku – skaņu, līdz 16 g.v.
gaismu, optiku, atjaunojamo un atomenerģiju. Vecpilsētas mūru noslēpumi – ekskursija pa
Tallinas nocietinājuma uzbēruma noslēpumainajām ejām. Lennusadam – Igaunijas Jūras muzejs. Kumu muzejs – Igaunijā lielākais
mākslas muzejs, kas 2008. gadā tika atzīts par labāko Eiropā. Marcipāna muzejistaba stāsta par marcipāna vēsturi un to, kā viduslaiku
aptiekās gatavotās zāles vēlāk kļuva par populāru saldumu. Izstādē var aplūkot aptuveni 200 marcipāna ﬁgūriņu, kartes un tortes,
kuru pagatavošanā ir izmantotas vairāk nekā 100 gadu vecas formas. Leļļu muzejs NUKU ar teātra leļļu, vārda un attēlu starpniecību
iepazīstina apmeklētājus ar Igaunijas un pasaules leļļu teātra vēsturi. Muzejā aplūkojamas dažādās tehnoloģijās veidotas lelles no
visas pasaules, darbojas leļļu meistarošanas darbnīcas.

PĒRNAVA UN KIHNU SALĀ

2 dienas

SĀMSALA

2 dienas

RIETUMIGAUNIJAS ZVIEDRU GALS UN VORMSI SALA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI

2 dienas

105

6. lpp.

no 75 6. lpp.
118

6. lpp.

PARADOKSĀLĀ IGAUNIJA

2 dienas
Vīlandes apskate – iepazīsim vietu kur cilvēki iet pa gaisu... Zvaigžņu stunda! Observatorija izbūvēta 08.08.-09.08. 93 6
ø
kādreizējā padomju laika sausās skābbarības tornī. Vietējās lauku sētas saimnieka Oskara 19.09.-20.09.
Norkeiva uzceltajā observatorijā uzstādīts teleskops ar 320 reižu palielinājumu, kas dod iespēju
!
S
M
U
JAUN
aplūkot lielākos Mēness virsmas objektus. Torņa pirmajā stāvā atrodas saimniecības graudu klēts,
otrajā stāvā – ﬁzikas izmēģinājumu auditorija, trešajā – astronomijas klase, bet pēdējo stāvu veido pagriežams kupols, kurā novietots
teleskops. Observatorijā iespējams pētīt Mēnesi un zvaigznes, kā arī piedalīties dažādos ﬁzikālos eksperimentos. Laiks uzlādēt baterijas!
Enerģijas sēta ir Igaunijas lielākais ārstniecības augu audzēšanas uzņēmums. Lauku sētā atrodas: ārstniecības augu mācību takas,
moderns tējas nams, jauns semināru centrs – eko SPA. Pēc pastaigas pa mācību taku lielisku uzmundrinājumu sniegs tase zāļu tējas
un Enerģijas sētā pēc dabīgām receptēm pagatavoti gardumi. No skatu torņa paveras skaists skats uz ārstniecības augu laukiem un
gleznaino Navesti upi. Slido pa parafīnu! Vehmas sveču fabrikas apmeklējums, kur uzzināsim, kā rūpnīcā izgatavo sveces. Iespēja
pašam izgatavot savu sveci. Mākslinieku istabā redzēsiet, kā tiek rotātas sveces. Iespēja iegādāties ne tikai sveces par fabrikas cenu,
bet arī visu nepieciešamo, lai izgatavotu sveces mājas apstākļos. Noslēgumā izmēģināsim slidošanu pa parafīnu! Parafīna seguma
slidotava piedāvā iespēju neatkarīgi no laika apstākļiem aktīvi pavadīt laiku kopā ar ģimeni vai draugiem. Uz vietas darbojas slidu
noma. No sēnēm top papīrs! Sēņu papīra izgatavošanas meistardarbnīca Lahemā. Šeit iepazīstinās jūs ar noslēpumaino sēņu pasauli.
Uzzināsiet, kā no sēnēm tiek izgatavots papīrs un kā to var izmantot. Kaut kas neredzēts – tūristus liek aiz restēm! Atraktīvais Policijas
muzejs Rakverē, kur iespējas pašiem noķert noziedzniekus, noņemt savus pirkstu nospiedumus, iejusties policista un noziedznieka
ādā. Pusdienpauze, ēdot kaut ko ļoti igaunisku (cenā). Laiks ceļā! Igaunijas Ceļu muzejs. Šajā unikālajā vietā apmeklētājus sagaida
ceļazīmes, kas šodien uz ceļiem vairs nav sastopamas. Ceļu būves noslēpumos ielūkoties ļauj ceļa seguma šķērsgriezumi. Vēstures
ceļu telpā vietu atraduši atsevišķi Igaunijas un Līvzemes ceļu fragmenti, pa kuriem pārvietojoties var izbaudīt dažādu laikmetu elpu.
Muzeja eksponāti – ceļu būvniecības mašīnas un pārvietošanās līdzekļi ir izstādīti apskatei 1000 m² lielā mašīnu hallē un brīvā dabā
muzeja teritorijā. Velna milti! Viss tiek samalts miltos! Hellenurmes ūdensdzirnavas – lielas ūdensdzirnavas, kas atrodas gleznainas
ūdenskrātuves krastā. Iekārtojums – miltu malšanas un putraimu ražošanas iekārtas – saglabājušās no 20. gs. 30. gadiem. Četrarpus
stāvu augstās ūdensdzirnavas joprojām ir darba kārtībā. Apmeklētāji var dzirnavās redzēt, pataustīt un sajust, kā graudi pārvēršanas
miltos, kā arī nobaudīset krāsnī svaigi ceptu maizi.

ZIEMEĻIGAUNIJA UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS
3 dienas
14.08.-16.08.
Peipusa ezera piekraste. Kuremē pareizticīgo sieviešu klosteris. Narvas viduslaiku pils, Baltijas
augstākais ūdenskritums Valaste, Kiviīli degakmens pelnu kalni. Lāhemā nacionālais parks,
ainaviskās Toolses pilsdrupas jūras krastā. Kesmu zemesrags, augstākais akmens Baltijā Jaani-Toomi,
Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums. Rebalas akmens krāvumu senkapi. Tallinas vecpilsēta. Varbolas pilskalns.

60

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

3★★

6

115

3★★

ø

ceļojuma apraksts

laiks

NO PUTOJOŠĀ ALUS LĪDZ MEŽONĪGAJIEM RIETUMIEM IGAUNIJAS SIRDĪ

2 dienas
09.05.-10.05.

cena naktsmītnes

88 6
Leģendām apvītā Tuhalas Raganu aka – unikāla vieta, kur plūdu laikā ūdens vārās pāri malām.
ø
Savdabīgais Tuhalas karsta reģions, 2,5 km garā pastaigu taka. Viesošanās Saku alus darītavā –
ekskursija un degustācija. Kostiveres sēņu lauks – karsta procesā 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.

PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA
2 dienas
20.06.-21.06. 82 6
Alatsakivi krāšņā pils (apskate no ārpuses). Igauņu lielā iekšzemes jūra – Peipusa ezers, piekraste
ø
ar zvejniekciemiem, kur gandrīz vienmēr smaržo pēc kūpinātām zivīm. Neliela pastaiga pa smilšaino 01.08.- 02.08.
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. 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.
UZ IGAUNIJU AR BĒRNIEM

2 dienas

IGAUNIJAS SALU TŪRE Muhu, Sāremā, Hījumā

3 dienas

98

41. lpp.

no 130 6. lpp.

LIETUVA
ZIRGI UZ LEDUS UN ALUS ZUPA – SARTAI 2015

1 diena
07.02.
30 ø
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.

UZ KAUŅU PĒC UGUNSDZIRAS, KAS CEĻ SPĀRNOS
1 diena
26.09.
30 ø
Rumšiškes brīvdabas etnogrāﬁskais 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? Ekskursija AB Stumbras degvīna ražotnē, kur iespējams iepazīt ugunsdziras ražotnes
procesu no sendienām līdz mūsdienu modernajām tehnoloģijām ar degustāciju. Kā smejas, ugunsdzira ceļ spārnos – dosimies uz aviācijas
muzeju, kura skatāmi lielākie kaimiņu sasniegumi aviācijas jomā, kā arī dažādi lidaparāti.
ALUS, SIERS UN LEIŠU KĀZAS ZIEMEĻLIETUVĀ

1 diena
13.06.
38 ø
Biržu pils ar cietokšņa paliekām, Astravas pils un gājiens pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m) pār
Širvenas ezeru. Biržu alusdarītava ar putojošā miestiņa degustāciju. Lietuviešu kāzas, lustes un
mielasts. Rokišķu apskate: centrālais laukums, iespaidīgā Sv. Mateja baznīca – viena no skaistākajām neogotikas būvēm Lietuvā! Rokiškio
Pienas programma Siera ceļš – izzinoša ekskursija ar degustāciju. Rokišku pilsmuižas ansamblis un parks, koktēlnieka Leongina Šepkas
unikālā un plašā ekspozīcija.

ZIEDI, ZIEDI... UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ

1 diena

34

45. lpp.

ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS UN DZIEDOŠO AKMEŅU IELEJA

1 diena
06.06.

35

ø

1 diena

30

48. lpp.

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.

PĒC SIERA UN SALDAJĀM EGLĪTĒM UZ KAIMIŅZEMI
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ZIEMASSVĒTKU VECĪŠU SALIDOJUMS TRAĶOS

1 diena
12.12.
līdz 16 g.v.

cena naktsmītnes

CEĻOJUMS ACĪM UN VĒDERAM – ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA

2 dienas

92

47. lpp.

ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA

2 dienas

95

43. lpp.

35 ø
Traķi Ziemassvētku laikā kļūst par Lietuvas Ziemassvētku vecīšu galvaspilsētu. Ezera promenādē
25
jūs sagaidīs Ziemassvētku vecīši no dažādām pasaules valstīm. Svētku gaisotni radīs mūzika,
piparkūku un karstvīna smarža. Darbosies Ziemassvētku tirdziņš, kurā varēs iegādāties dāvanas
mājās palicējiem, draugiem un radiniekiem, pagaršot Ziemassvētku ēdienus un dzērienus. Jūs varēsiet apmeklēt Ziemassvētku vecīša
māju un apskatīt, kā viņš dzīvo, kā viņš gatavo bērniem dāvanas. Viesošanās rūķu namiņos, kur varēs nobaudīt karstu tēju, karstvīnu un
piparkūkas. Piedāvājumā īpašā Ziemassvētku programma, konkursi bērniem, spēles un dažādas izklaides. Traķu ezerpils apskate.

NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS
2 dienas
Lietuvas etnogrāﬁskais muzejs Rumišķēs. Muzejā savāktas senas dzīvojamās mājas no visiem Lietuvas 10.10.-11.10. 75 6
novadiem. Pažaisles klosteris – viens no nozīmīgākajiem baroka arhitektūras ansambļiem Lietuvā. Kauņas
ø
vecpilsēta: 13. gs. pilsdrupas, rātsnams – viens no lieliskākajiem baroka pieminekļiem Kauņā, saukts par balto
gulbi, gotiskā Pērkona māja. Iespējams apskatīt Baltijas valstīs lielāko akvāriju, kur mājo daudz eksotisku zivju sugu un koraļļu, un pat 6 haizivju sugas.
Birštona – viens no senākajiem Lietuvas kūrortiem, kas izvietojies gleznainajos Nemunas krastos parku ieskautā teritorija. Parkos skatāmas vairāk nekā
30 dažādas skulptūras. Te tiek iegūts minerālūdens, kas uzskatāms par vecāko Lietuvas pudelēs pildīto ūdeni. Gleznainā Nemunas ieleja, baudījums
zeltainās rudens nokrāsās. Nemunas krastos skatāmas vairākas pilis un pilskalni. Raudontvare – 17. gs. pils. Varenais Seredžus pilskalns – Piešves pils
vieta. Neogotiskais Raudones pils komplekss ar 35 metrus augstu skatu torni. Tā savulaik bijusi viena no krāšņākajām pilīm visā ielejā. Panemunes pils.
GLEZNAINĀ LATGALE UN AUKŠTAITIJA – EZERU ATSPULGOS
2 dienas
01.08.-02.08. 88 6
Krāšņais Velnezers. Salām bagātākais Latvijas ezers Ežezers. Muzejs Andrupenes lauku sēta atrodas
ø
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. 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.
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
2 dienas
23.05.-24.05.
Pirmās Lietuvas galvaspilsētas Ķernavas 10.–14. gs. pilskalnu un senpilsētas izrakumu vieta, kas
iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā Te gleznainajā Neris upes ielejā vienkopus 25.07.-26.07.
apsekojami 5 pilskalni. Barokālā Viļņas vecpilsēta: Ģedimina tornis, Austras vārti, katedrāle, Annas 25.04.-26.04.
baznīca. 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence Traķu ezerpils – vienīgā viduslaiku ezerpils 24.10.-25.10.
Austrumeiropā. Kauņas pilsdrupas un vecpilsēta, rātsnams – viens no lieliskākajiem baroka
pieminekļiem Kauņā, saukts par balto gulbi, gotiskā Pērkona māja, Kauņas gājēju iela – Laisves (Brīvības) aleja.
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3★★★

ø

65

NO ŽEMAITIJAS EZERU SPOGUĻIEM LĪDZ SMILŠAINAJĀM PLUDMALĒM
2 dienas
Žemaitijas nacionālais parks. Plateļu ezers, atrodas kalna galā, tā krasti ir līčaini un tas ir nostāstu un 27.06.-28.06. 90 3★★★
leģendu apvīts. Pastaiga pa dabas takām, apskatot resnāko osi Lietuvā. Kāpiens skatu tornī, lai baudītu
! ø
JAUNUMS
gleznaino ainavu. Enerģijas labirintu parks – zālājā izveidota mandala Dzīvības zieds un dažādi labirinti,
kurus ejot, var ļauties meditācijām. Etnogrāﬁskais ciematiņš Beržora. Žemaišu pusdienas (cenā). Aukstā kara muzejs, kas izveidots bijušajā
raķešu bāzē, kura tika uzcelta padomju armijas kodolraķešu uzglabāšanai. Muzejs ir unikāls Eiropas mērogā. Muzeja ekspozīcija vēsta par
piecām desmitgadēm, kad norisinājās aukstais karš – viens no slavenākajiem un bīstamākajiem militārajiem konﬂiktiem pasaulē. Uzskates,
vizuālie un graﬁskie materiāli atspoguļo sevišķi slepenu informāciju par kodolieročiem Padomju Savienībā un to darbības principiem.
Naktsmītnes Šventojā, kur smilšainie liedagi un senie priežu meži. Savukārt pilsētiņas centrā dzīvība daudzajos krodziņos nenorimst līdz
pat rīta gaiļiem. Papes dabas parks, kur Papes ezera krastos iespējams vērot savvaļas zirgus, sumbrus un taurus, bet no īpaši būvēta torņa –
gājputnus. Dosimies ar kājām vietējā gida pavadībā. Ceļojumam ir piecas pieturas: ezers, pļava, mežs, purvs un kāpas. Katra no tām stāsta, kā
veidojas ainava dažādu dabas procesu, piemēram, ūdens, uguns, vēja, lielo zālēdāju, ietekmē. Jāņa Pūķa mūzikas instrumentu kolekcija.
Kolekcionārs lēš, ka viņa kolekcijā ir ap 90 mūzikas instrumentu, kurus var spēlēt un kurus izmantoja 20. gadsimtā. Jānis Pūķis prot spēlēt
gandrīz uz visiem viņa kolekcijā esošajiem instrumentiem. Viņa muzejā skan dziesmas un iet vaļā danči. Rucavnieku pusdienas (cenā).
Dosimies iekarot Latvijas augstākās kāpas Bernātu dabas parkā. Te apskatāms piemiņas akmens Latvijas valsts pirmajam prezidentam
Jānim Čakstem, Latvijas rietumu tālākais sauszemes punkts Zaļais stars un Latvijas augstākā kāpa Pūsēna kalns (37 m v.j.l.).
DZŪKIJAS NACIONĀLAIS PARKS
2 dienas
11.07.-12.07. 87 3★★★
Došanās ekspedīcijā uz Dzūkiju – kultūrvēsturisko seno Lietuvas novadu, kura teritorijas lielu daļu
ø
klāj biezi meži. Pateicoties tieši lielajām mežu platībām, padomju gados šeit nav izveidoti kolhozi
vai uzceltas lielas ražotnes. Labi saglabājusies tradicionālā ciematu apbūve ar koka mājām no 20. gs.
sākuma, vecajiem koka krustiem uz galvenajām ielām. Nesteidzīgais dzīves ritms un harmonija ar mežu, ar dabu. Siernieku nams, kur var
nobaudīt dažādas šķirnes sierus. Siernieku nams apvieno 4 siera meistarus, kuri aizrautīgi stāsta par sieru tapšanas procesu un tradīcijām.
Sieru degustācija kopā ar mājas vietējiem vīniem. Merkines piramīda – neparasts inženiertehnisks risinājums, kur stikloto kupolu veido
vienādu trīsstūru ideālas proporcijas, kas piedod vietai īpašu enerģiju un auru, ārstējot pat slimniekus. Neticīgajiem tā ir harmonija starp
mežu un cilvēku un apbrīnojams inženiertehnisks sasniegums. Merkines pilskalns, kurā atradās viena no stratēģiski nozīmīgākajām
Lietuvas Dižkunigaitijas pilīm. Druskininku kūrorta iepazīšana. Marcinkoņa etnogrāﬁskais muzejs un ciemats, kur sagaidīs folkloras
kopa ar dziesmām un dejām. Nelielais Musteika ciematiņš, kur joprojām ir dzīvas senās biškopju tradīcijas. Apkārt ciematam saglabājušās
vecās priedes ar dobumiem, kur mitinās bišu saimes. Medus degustācija. Naujasodes vējdzirnavas ar A. Česnuļa kokgriezumu kolekciju.
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– viesnīca, 2-3 vietīgas istabas, WC un duša (ne vienmēr numurā), brokastis
– viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena, vai jauniešu viesnīca,
2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!

3★★★

6

ceļojuma apraksts

laiks

MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA AR IEVU ROZENTĀLI

2 dienas
23.06.-24.06.
11.07.-12.07.

cena naktsmītnes

88 6
Klaipēdas noslēpumi – vai tiešām tā bijusi Prūsijas karalistes galvaspilsēta? Ko te darīja Hitlers? Kāds
Klaipēdai sakars ar Troju? Klaipēdas vecpilsētas apskate, kur tagadējais regulārais ielu tīkls veidojies 17. gs.
ø
Vecpilsētā saglabājušās 18.–19. gs. koka pildrežģu ēkas, Danes upes krastmala ar vecajām noliktavu ēkām,
Teātra laukums un pilsētas simbols Tāravas Anniņa. Kuršu kāpa, neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu. Romantiskā kūrortpilsētiņa Nida,
Pārnidas kāpa un Saules pulkstenis. Brauciens ar kuģīti pa Kuršu līci un Nemunas deltu, kas izceļas ar neparastu dabas daudzveidību un ir īsta putnu
paradīze. Savdabīgā koka arhitektūra Rusnē – vienīgā Lietuvas pilsētiņa, kas atrodas uz salas. Lietuvas Venēcija – Miņģes zvejnieku etnogrāﬁskais
ciems. Šilute un tās saistība ar Imanuela Kanta vectētiņu un rakstnieku Hermani Zūdermani. Rambīna kalns, Bitēnu muzejs un kapsēta. Neparastais
1812. gadā Dionīza Poškas izveidotais senlietu muzejs tūkstošgadīga ozola stumbrā. Īpaša svētku programma Līgo vakarā ar jāņuguni un alu.

ČURĻOŅA IMPRESIJAS DRUSKININKU APKĀRTNĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI
2 dienas
22.08.-23.08. 72 3★★★
Senā Varena – slavenā lietuviešu komponista un gleznotāja M. K. Čurļoņa dzimšanas vieta, no kuras
ø
sākas simboliskais, koka skulptūrām iezīmētais Čurļoņa ceļš uz Druskininkiem caur Dzūkijas mežiem.
Stāvais Merķines pilskalns, skats uz Nemunas un Merkes sateku. Merķines piramīda. Slavenais
Druskininku kūrorts. Čurļoņa māja-muzejs, kur vasaras vakaros notiek klaviermūzikas koncerti. Teiksmainā Raigarda ieleja, Švendubres
Velnakmens un etnogrāﬁskais ciematiņš. Gleznainā Nemunas ieleja, Liškavas pilskalni un Sv. Trīsvienības baznīca. Naujasodes
vējdzirnavas, A. Česnuļa kokgriezumu kolekcija. Iespēja atpūsties Druskininku akvaparkā.
LIETUVAS GARDĒŽU TŪRE

2 dienas

120

47. lpp.

KURTUVĒNU UN ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS
2 dienas
15.08.-16.08. 85 6
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. Nesen
ø
atklātais jaunais Šauļu simbols – skulptūra Lapsa. Gājēju bulvāris – trešais vecākais bulvāris Eiropā, kur
kopš seniem laikiem iekārtojās iestādes, veikali. Kurtuvēnu reģionālais dabas parks – ļoti gleznains apvidus, bagāts ar nelieliem ezeriņiem un
dabas takām. Pusdienas krodziņā Kryžkelė, baudot pēc senajām receptēm gatavotus vietējos ēdienus. Parka iepazīšana vietējā gida pavadībā,
apskatot pilskalnus, spēcīgāko avotu Lietuvā, gleznainus skatus, pastaiga pa dabas takām, koka laipām – īstena paradīze dabas mīļotājiem.
Ventas – Dubīsas kanāls, kuram vajadzēja savienot Baltijas un Melno jūru. Izbrauciens zirgu pajūgos pa muižas teritoriju. Iespaidīgā koka
Kurtuvēnu muižas klēts, kas izbūvēta trīs stāvos (!) un ir uzskatāma par vienu no unikālākajiem 18. gadsimta koka arhitektūras paraugiem
visa Lietuvā. Te saglabātas un atjaunotas koka konstrukcijas. No 15. gadsimta Kurtuvēni bija slaveni ar lielu muižu – Lietuvas lielmaņu rezidenci.
Medvegalis – viens no augstākajiem, skaistākajiem un vēsturē nozīmīgākajiem pilskalniem Lietuvā. Varņi – žemaišu vēstures un garīgās kultūras
centrs. Senā Mediņinku zeme, kur kādreiz žemaišiem bijusi izveidota aizsardzības signālsistēma, kad ziņu par ienaidnieka uzbrukumu kaimiņiem
padeva ar ugunskuriem daudzo pilskalnu virsotnēs. Vēlāk Vītauts Dižais te dibinājis vienu no pirmajām baznīcām Žemaitijā – tagad to sauc par
Aleksandra baznīcu. Žemaitijas nacionālais parks. Plateļu ezers, kas atrodas it kā kalna galā, tā krasti ir līčaini, tas ir nostāstiem un leģendām apvīts.
Aukstā kara muzejs, kas izveidots bijušajā raķešu bāzē, kura tika uzcelta padomju armijas kodolraķešu uzglabāšanai. Muzejs ir unikāls Eiropas mērogā.
Tā ekspozīcija vēsta par piecām desmitgadēm, kad norisinājās aukstais karš, viens no slavenākajiem un bīstamākajiem militārajiem konﬂiktiem
pasaulē. Vizuālie un graﬁskie materiāli atspoguļo sevišķi slepenu informāciju par kodolieročiem Padomju Savienībā un to darbības principiem.
PALANGA UN KURŠU KĀPA
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. Atjaunotā delﬁnārija apmeklējums ar dzīvespriecīgo delfīnu
priekšnesumiem. Etnogrāﬁskais zvejnieku ciematiņš Jodkrante, pastaiga un Lietuvas koktēlnieku
mākslas darbi leģendām un teikām apvītajā Raganu kalnā. 13.06. – nakšņošana Nidā.

PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM

2 dienas
16.05.-17.05.
12.09.-13.09.
13.06.-14.06.
18.07.-19.07.
08.08.-09.08.
2 dienas
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3★★★

ø
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41. lpp.

KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA
3 dienas
24.07.-26.07. 130 3★★★
Krusta kalns. Klaipēdas vecpilsētas apskate. Kuršu kāpa, neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo
ø
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.
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EIROPA // Baltkrievija / Ukraina / Somija / Zviedrija / Dānija
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

BALTKRIEVIJAS KOLORĪTS KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI

5 dienas

380

31. lpp.

UZ MASĻEŅICU BALTKRIEVIJĀ

3 dienas
Minskas apskates ekskursija: sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un neatkarības prospekti, kur katra 20.02.-22.02. 240 3★★★
ø
ēka ir kā arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas. Miras pils, kas iekļauta UNESCO pasaules kultūras
2
mantojuma sarakstā. Pils kompleksu ieskauj iespaidīgi aizsardzības vaļņi un angļu parks. Nesviža,
Radzivilu galvenā rezidence, – bastionu ieskauta pils, kas pilnībā atjaunota 2012. g. Pils greznajās zālēs
jūs redzēsiet oriģinālos eksponātus, kas piederējuši Radzivilu dzimtai vai viņu laikabiedriem. Pili ieskauj brīnišķīgs 19. gs. veidots parks, kas
savulaik bija lielākais ainavu parks Eiropā. Etnogrāﬁskais ciematiņš Dudutki, kur norisināsies masļenicas svinības. Te svētkos sagaidīs
folkloras kopas ar tautas dejām un dziesmām, viduslaiku izrādes, bruņinieku cīņas, umurkumurs ar masļeņicas labumiem veiklākajiem
kāpējiem. Protams, būs karstas pankūkas un vietējais samagons. Darbosies amatnieku darbnīcas ar melderi, podnieku. Tāpat apskatāmas
būs vējdzirnavas un dzirnavnieka māja, keramikas darbnīca ar amatnieku demonstrējumiem, vecā smēde un kalēja meistardarbi, salmu
aušanas paraugdemonstrējumi. Svētku kulminācijā salmu lelles Marenas sadedzināšana uz sārta. Pusdienas tradicionālā baltkrievu
krogā, vietējā kulinārā mantojuma baudīšana.

PA PAGĀTNES UN SUMBRU PĒDĀM BALTKRIEVIJĀ – GRODŅA, BRESTA, BELOVEŽAS GĀRŠA
3 dienas
Grodņa – viena no nozīmīgākajām un skaistākajām senās Lietuvas lielvalsts pilsētām Nemunas upes 21.08.-23.08. 225 3★★★
ielejā. Pirmā baznīca, kas redzama vēl šodien, celta vēl pirms bīskapa Meinarta ierašanās Ikšķilē.
! ø
JAUNUMS
2
Grodņas pilī pēdējais Polijas karalis un Seims piekrita valsts galīgai sadalīšanai. Sic transit gloria mundi...
Etnogrāﬁskā brīvdabas muzeja komplekss Korobčici – te bez vietējās koka arhitektūras apskatāmas
neskaitāmas skulptūras, dažādi mājdzīvnieki; iespēja izbraukt zirgu pajūgos pa ainavisko apkārtni. Belovežas gārša – atrodas abpus
Baltkrievijas un Polijas robežai, abu valstu teritorijā. Tas ir viens no pēdējiem un lielākajiem atlikušajiem Eiropas līdzenumu dižmežiem.
Dabas muzeja apskate, pastaiga gar voljēriem, kuros skatāmi sumbri, lāči, tarpāni, meža cūkas u.c. savvaļas dzīvnieki. Bresta – pilsēta ar
ļoti bagātīgu un raibu vēsturi. Brestas cietokšņa drupās (19. gs. sāk.) iebūvēts Otrā pasaules kara memoriāls. Tūkstošgades piemineklis,
kurā attēlota Baltkrievijas rašanās. Brestas gājēju ielā vakaros pēc pulksten deviņiem senatnīgā apģērbā tērpti gaismas vīriņi aizdedzina
vecās gāzes lampas, kas rada neaprakstāmu gaisotni.
KUPALAS SVĒTKI (JĀŅI) BALTKRIEVIJĀ
5 dienas
03.07.-07.07. 350 3★★★
Polockas ekskursija, iepazīstot bagāto kultūrvēsturisko mantojumu senākajā Baltkrievijas pilsētā.
ø
Piemineklis Eiropas ģeogrāﬁskajam centram, piemineklis baltkrievu valodu īpatnībai – burtam У,
2
kultūras un garīgās dzīves centrs – 12. gs. Sv. Eifrosines klosteris. Vitebska – Marka Šagala muzejs un
mākslas centrs, pilsētas rātsnams, Blagoveščenskas baznīca, Svētā Uspenska katedrāle, pilsētas vasaras
amﬁteātris – koncertzāle. Baltkrievu saulgriežu – Kupalas svētku, kas ir mūsu Jāņu analogs, svinības, kas tradicionāli viskrāšņāk tiek
svinētas Baltkrievijas prezidenta Lukašenko dzimtajā ciemā Aleksandrovka, kurš pārsteigs ar savu sakoptību un restaurētajām namu
fasādēm. Pārsteidzoši, cik daudzas tradīcijas mums ir līdzīgas! Brīvdabas etnogrāﬁskais komplekss ar teatralizētu izrādi un nacionālās
virtuves baudījumu. Darbosies dažādas seno amatu radošās darbnīcas: kalēja, podnieka, audēja, salmu darbnīca u.c. Mogiļeva – 17. gs.
Sv. Nikoļskas klosteris, UNESCO kultūras mantojuma saraksta kandidāts. Minska: sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un Neatkarības
prospekti, kur katra ēka kā arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas, Asaru sala. Novogrudakas pilsdrupas. Lidas vecpilsēta. Teatralizēta
Lidas pils apskate bruņinieku pavadībā. Baltkrievijas senākā alus darītava ar degustāciju. Berezovkas stikla rūpnīca – izzinoša ekskursija
pa ražošanas telpām, kur redzēsiet, kā top labākais Baltkrievijas kristāls. Grodņa – viena no skaistākajām un vislabāk saglabājusies senās
Lietuvas lielvalsts pilsēta Nemunas upes ielejā. Koložas baznīca Grodņā celta vēl pirms bīskapa Meinarta ierašanās Ikšķilē!
CEĻOJUMS PA UN APKĀRT KARPATU KALNIEM Ukrainas Aizkarpati, Moldova un Rumānija 12 dienas
Zamoščas vecpilsēta (iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā), ko daudzo renesanses laika ēku 05.08.-16.08. 595 3★★★
3★★
dēļ dēvē arī par ziemeļu Paduju. Ļvovas vecpilsēta: Tirgus laukums, Uspenska baznīcu komplekss,
ø
Aptiekas muzejs, Dominikāņu katedrāle, Armēņu baznīca, Sv. Jura katedrāle, skats uz Ļvovas
vecpilsētas jumtiem no skatu platformas. Užgorodas vecpilsēta, pils un katedrāle. Mukačevas pils
un vecpilsēta, Šernbournas pils, vakariņas nacionālā stilā. Brauciens ar GAZ 66 automašīnu un pārgājiens uz Ukrainas augstāko virsotni
Goverlu, Eiropas centrs Aizkarpatu kalnu masīva pakājē. Kādreizējās Bukovinas galvaspilsētas Černovcu apskate, pilsēta Austroungārijas
laikā ir bijusi tāds kā impērijas priekšpostenis austrumos un, pateicoties tam, tikusi pat pie savas krāšņas universitātes. Iespēja uzzināt
unikālās akmens pilsētas Kameņecas Podoļskas cēlāju amata noslēpumus. Pasakains dabas un vēstures muzeja apmeklējums Reutas
upes ielejā un iespēja parunāties ar mūkiem unikālā alu klosterī Vecajā Orhē. Kišiņevas majestātiskums un nesenās vēstures liecības.
Iespēja apskatīt savām acīm, kā Moldovas čigānu baroni savu māju jumtus, māju fasādes un sētas grezno ar Pēterburgas Ermitāžas
meistaru darbnīcās lietajām bronzas zirgu statujām un metālkalumiem! Vai moldāvi ir tie paši rumāņi? Un ko viņi patiesībā viens par otru
domā? Vai spējat noticēt, ka slavenākos Moldovas vīna pagrabus dosieties apskatīt ar automašīnām, jo no to kopējā 200 km garuma
50 km ir auto braucamā daļa pa Chardonnay, Sauvignon, Pinot, Cabernet, Rkaciteli, Merlot ielām. Iasi – Rumānijas kultūras galvaspilsēta.
Rumāņu vīnu degustācija. Bukovinas krāsoto olu gleznošanas paraugstunda. Moldovitas apgleznotais klosteris (UNESCO). Pastaiga uz
Zirga ūdenskritumu – augstāko Karpatos. Maramurešas folkloras kopas priekšnesums. Kalniešu sakrālās koka celtnes Barsanas klosteris
un Desesti baznīca (UNESCO). Sapanas jautrā kapsēta, kur uz spilgti krāsotiem kapakmeņiem rakstīti kodolīgi nekrologi un brīžiem pat
amizantas ainas no aizgājēja dzīves. Slaveno Tokajas vīnu degustācija.
TŪKSTOŠ SALU VIRKNE BALTIJAS JŪRĀ – TURKU ARHIPELĀGS UN ĀLANDU SALAS

4 dienas

260

6. lpp.

GOTLANDE AR JANĪNU KURSĪTI

6 dienas

295

7. lpp.

GOTLANDE

6 dienas

295

7. lpp.

6 dienas

295

7. lpp.

NO ĀLANDIEM LĪDZ ĒLANDEI

64

3

– viesnīca, 2-3 vietīgas istabas, WC un duša, brokastis
2 – cenā iekļautas vīzas
– kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā var būt divstāvu gultas, bez gultasveļas.
Trauki, plīts ēdiena pagatavošanai
ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!
9 – prāmis Tallina – Helsinki, Tallina – Mariehamna, Rīga – Stokholma, četrvietīgas kajītes ar dušu un WC
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!

★★★

–3

★★

5★★★★

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS, TALLINA UN LENNUSADAM Tallina – Helsinki – Turku – Stokholma – Rīga
1. 10.00 izbraukšana no Rīgas. Bjušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam.
Tallinas apskate. Nakts viesnīcā Tallinā.
2. Brokastis viesnīcā. 8:00 prāmis Tallina – Helsinki. 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: divvietīgas vai četrvietīgas 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
C4
4
175
155
133
23
B4
4
203
183
161
30
B2
2
243
223
201
A4
4
218
198
176
37
A2
2
280
260
238
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojumu laiki: 29.07.-01.08.

KARLSONS, TROLLĪTIS MUMINS UN LENNUSADAM Tallina – Helsinki – Turku – Stokholma – Rīga

155

41. lpp.

KOLMĀRDENAS ZOO UN STOKHOLMA Rīga – Stokholma – Kolmārdena – Stokholma – Rīga

165

42. lpp.

335

3★★★

KOPENHĀGENA, VIKINGU STOUNHENDŽA UN BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTE ZVIEDRIJAS DIENVIDOS 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.

24.08.-30.08.

NO UPSALAS UN SIGTUNAS LĪDZ STOKHOLMAI CAURI PILĪM UN PARKIEM

5 dienas
15.07.-19.07.

Karaliskā Drotningholmas pils un parks. Brauciens uz senāko Zviedrijas galvaspilsētu Sigtūnu un
Gustava Vāsas, Kārļa Linneja un Zentas Mauriņas pilsētu Upsalu. Upsalas katedrāle, pēc vēlēšanās –
botāniskais dārzs. Gamla Uppsala – vikingu apbedījumu pakalni. Skoklosteras pils. Karaliskā
Gripsholmas pils. Stokholmas apskates ekskursija ar autobusu. Slavenā Globen arēna un lielisks
skats no Fjellbaken kalna. Stokholmas vecpilsēta – karaļa sardzes maiņa un karaļpils dārgumu
krātuves, Stokholmas panorāma no televīzijas torņa, Lielās baznīcas noslēpumi vai karaļu kapenes
Ridarholmenas baznīcā. Kuģa Vāsa muzejs.

5★★★★
9

p

220

3★★★
9

TALLINA, TAMPERE, SÄRKANNIEMI DELFĪNI, LEDUS LAIKMETS UN AHAA CENTRS TARTU

3 dienas

155

42. lpp.

SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI

5 dienas
01.08.-05.08.

295

3★★★

Bjušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate. 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. Somijas galvaspilsētas Helsinku apskates ekskursija: Klinšu baznīca,
Sibēliusa stabules, zivju tirdziņš ostmalā.

JĀŅI GOTLANDĒ

www.impro.lv

9

3 dienas

430

8. lpp.
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EIROPA // Zviedrija / Norvēģija / Islande / Polija
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PASAULĒ VECĀKĀ KARAĻVALSTS DĀNIJA UN GĒTEBORGA

8 dienas
12.07.-19.07.

545

Gleznainie Veterna ezera krasti pie Grennas un Jēnčēpingas. Mazās nāriņas pilsēta – karaliskā
Kopenhāgena. Tivolī parks. Roskildes Vikingu kuģu muzejs un Roskildes katedrāle. Baltās Mēnas
salas klintis jūras krastā. H. K. Andersena pilsēta Odense. Egeskovas pils parks. Dānijas dzimšanas
vieta Jellingē, kur rūnakmeņos pirmo reizi minēts tās nosaukums. Gamla By brīvdabas muzejs
Orhūsā. Lindholm Hoye vikingu kapulauks. Grenena zemesrags, kas atdala Ziemeļjūru un Kategatu.
Gēteborga – otra lielākā un skaistākā Zviedrijas pilsēta.

FJORDU ZEME
Lillehammere. Dramatiskā Romsdāles ieleja, Vermas ūdenskritums (Vermafoss). Augstākā vertikālā
klints Eiropā – Troļļu siena. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali
Geirangeru. Kailo klinšu ainavas Dalsnibas kalnā. 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 Eidfjordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Vikingu
galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.

3★★★
9

p

8 dienas
04.07.-11.07.
15.08.-22.08.

425

5★★★★
5★★★
9

p

ATLANTIJAS SĀGA naktsmītnes viesnīcās

6 dienas
Lidojums Rīga – Olesunna; Oslo – Rīga. Norvēģijas ievērojamākā jūgendstila pilsēta Olesunna (Alesund). 19.07.-24.07. 790 3★★★
Giskes un Godojas salas – izbraukums palūkoties uz Atlantijas okeāna varenību. Augstākā vertikālā 04.08.-09.08.
p
klints Eiropā – Troļļu siena Romsdāles ielejā. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa
Norvēģijas fjordu karali Geirangeru, vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus. Dalsnibas kalna serpentīns
un kailo klinšu ainavas. Mazpilsētiņa Loma un tās senā koka stāvbaznīca. Sognefjella kalnu un ainavu ceļš. Lustrafjords. Pārcelšanās pār
Sognefjordu. 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). Hardangerfjorda gleznainās ainavas. Pārcelšanās pār Eidfjordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu
(Vøringfoss). Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana
skulptūru parks.
04.08.-09.08. – maršruts pretējā virzienā.

STARP DEBESĪM UZ ZEMI naktsmītnes viesnīcās

6 dienas

755

16. lpp.

MAZAIS TROLLIS I

9 dienas
27.06.-05.07. 595 3★★★
Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena.
Neaizmirstamais Troļļu ceļš un Stigfosa ūdenskritums. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu
karali Geirangeru, vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus. Dalsnibas kalna serpentīns un kailo 25.07.-02.08. 470 5★★★★
9
klinšu ainavas. Sognefjella kalnu un ainavu ceļš. Pārgājiens uz Nigārdas ledāju. Pārcelšanās pār 01.08.-09.08.
Sognefjordu. Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un
p
Sivles. Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles
ūdenskritums (Steindalsfoss). Hardangerfjorda gleznainās ainavas. Pārcelšanās pār Hardangerfjordu. Sērfjords. Pārgājiens uz Vēringa
ūdenskritumu (Vøringfoss). Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji.
G. Vīgelana skulptūru parks.

FJORDU ZEME NO TROĻĻU CEĻA LĪDZ OSLO atpakaļceļš ar autobusu naktsmītnes viesnīcās 7 dienas
Lidojums Rīga – Olesunna. Norvēģijas ievērojamākā jūgendstila pilsēta Olesunna (Alesund). Augstākā 09.08.-15.08. 650 3★★★
9
vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas
fjordu karali Geirangeru, vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus. Kailo klinšu ainavas Dalsnibas kalnā.
p
Beijas ledājs (Bøyabreen). Ieskats ledāju dzīvē – Norsk Bremuseum. Pārcelšanās pāri Sognefjordam.
Vīkefjella kalnu ceļš. Senā, grezniem kokgriezumiem rotātā Hoperstādes stāvbaļķu baznīca. Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras
pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Hardangerfjorda gleznainās ainavas. Pārcelšanās
pār Eidfjordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji.
G. Vīgelana skulptūru parks.
MAĢISKIE ZIEMEĻI (NO NORDKAPA LĪDZ LOFOTU SALĀM) turpceļš ar autobusu naktsmītnes viesnīcās

9 dienas
09.07.-17.07. 965 3★★★
Pārcelšanās Tallina – Helsinki. Turpceļš ar autobusu līdz Sodankilai. Katrs pats sev zelta skalotājs –
9
iespēja iemēģināt roku, rīkojoties ar zelta skalojamo pannu bijušajā zeltraču ciematiņā Tankavārā.
Troļļu klintis pie Porsangerfjorda. Nordkaps – 386 m augstā klints Eiropas galējos ziemeļos,
p
kur vasarā saule nenoriet pat pusnaktī. Senie klinšu gleznojumi Altā. Pārcelšanās ar prāmi pār
Lingenfjordu un Ullsfjordu. 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 fjordu.
Pārcelšanās pār Vestfjordu no Lofotu salām uz cietzemi. Lidojums Bodo – Rīga.

GLEZNAINĀS NORVĒĢIJAS ZIEMEĻU SALAS naktsmītnes viesnīcās, maršruts aktīvās atpūtas cienītājiem
KUR MĒNESS AR PLANĒTU ZEMI TIEKAS – ISLANDE
UGUNS UN LEDUS ZEME – ISLANDE

66

3

–3
9

★★★

11 dienas

895

7. lpp.

4 dienas Islandē

950

8. lpp.

8 dienas

– viesnīca, 2-3 vietīgas istabas, WC un duša, brokastis
– prāmis Tallina – Helsinki, Tallina – Mariehamna, Rīga – Stokholma, četrvietīgas kajītes ar dušu un WC
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
★★

1650 8. lpp.

ceļojuma apraksts

laiks

BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA

3 dienas
01.05.-03.05.
25.09.-27.09.

cena naktsmītnes

140 3★★
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.

ZIEMASSVĒTKU LUSTES KRAKOVĀ UN VARŠAVĀ

5 dienas
Ziemassvētku tirdziņi Polijā. Jau no decembra pirmajām brīvdienām līdz 24. decembrim pilsētu centri 16.12.-20.12. 255 3★★★
3★★
ietinas ziemas burvīgajā aurā: karstvīna, piparkūku un desiņu smarža; līksmojošu bērnu balsis
karuseļos un atrakcijās; Ziemassvētku egles mirdzums un dāvanu tirdziņu burzma – tas viss
Ziemassvētku noskaņai gan pašiem pilsētniekiem, gan viesiem... tātad arī mums.
2 stundu ekskursija sāls racēju pazemes pilsētas Veļičkas labirintos. Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāvelas pils un cietoksnis, tirgus
laukums, Sv. Maricas baznīca, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. Ziemassvētku tirdziņš Krakovā. Polijas kalnu kūrorts Zakopane
Ziemassvētku noskaņās: krodziņi, suvenīru tirdziņi, termālais baseins kalnu kūrortā. Jasna Goras klostera komplekss Čenstohovā.
Varšavas vecpilsēta. Ziemassvētku tirdziņš un dāvanu iepirkšana mājiniekiem.

POLIJAS DABAS VALDZINĀJUMS
5 dienas
15.07.-19.07. 240 3★★★
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
3★★
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.
MAZŪRIJAS EZERU TŪRE
Stancziky dzelzceļa viadukts – augstākais Polijā, atgādina seno romiešu akveduktus. Neliela Goldapas
centra apskate. Iespaidīgie Mauervaldes bunkuri. Kentžina. Izbrauciens ar kuģīti pa Mazūrijas
ezeriem un kanāliem Gižicko – Mikolajki. Mikolajki – viens no galvenajiem Mazūrijas ezeru tūrisma
centriem. Senatnīgā Rinas pils. Izbrauciens ar kuģīti uz kolorīto galindu akmens laikmeta apmetni,
mežoņu uzbrukums. Rucianes Nidas apskate. Pastaigas Elkā gar ezera piekrasti, krodziņi un bodītes.
Brauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. Vigri klostera komplekss, zvanu tornis, no kura paveras
lielisks skats uz visu pussalu un ezeru.

4 dienas
13.08.-16.08.

230

3★★★
3★★

PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
5 dienas
Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu, kur skatāmi mazie 20.05.-24.05. 250 3★★★
3★★
ciematiņi ar fahverka stilā celtiem namiem. Betonu nežēlo! Iespaidīgie Mauervaldes bunkuri. Te 21.06.-25.06.
laika posmā no 1940. līdz 1944. g. tika uzceltas 250 ēkas, tai skaitā 30 (vēl ļoti labi saglabājušies) 05.08.-09.08.
dzelzsbetona bunkuri. Dažu sienu biezums sasniedz 7 m! Skaties un knipsē! Fotogēniskā Fromborka – 09.09.-13.09.
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! 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.
5★★★★
5★★★

– kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā var būt divstāvu gultas,
bez gultasveļas. Trauki, plīts ēdiena pagatavošanai
– kempinga mājiņas ar vienu četrvietīgu istabu, WC un dušu, divstāvu gultas bez gultasveļas,
plīts ēdiena pagatavošanai, bet nav trauku
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ceļojuma apraksts

laiks

VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA

5 dienas
22.07.-26.07.

cena naktsmītnes

230 3★★★
Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku,
3★★
Sigismunda III piemineklis, karaļpils, katedrāle, Lazenku pils parks, Vilanovas pils. Jasna Goras
klostera komplekss Čenstohovā. Pāvesta Jāņa Pāvila II dzimtā pilsēta Vadovice. Otrā pasaules kara
upuru piemiņas memoriāls Osvencimā. Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāvelas pils un cietoksnis, tirgus laukums, Sv. Maricas baznīca,
Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. 2 stundu ekskursija sāls racēju pazemes pilsētas Veļičkas labirintos.

POLIJAS KARPATU DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS AICINĀJUMS
5 dienas
Ļubļinas vecpilsēta. Zamošču krāšņā vecpilsēta, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. 26.08.-30.08. 275 3★★★
Pšemisla vecpilsēta, kas izvietojusies Karpatu kalnu pakājē. Polijas karpatu reģions izceļas ne tikai ar
3★★
folkloras tradīciju atšķirību, bet arī ar īpašu virtuvi... Pusdienās nogaršosim vietējās desiņas un proziakis
(pankūkas, kas pagatavotas ar skābo krējumu un ceptas malkas krāsnī), sūkalu zupu, un kāpostu pelmeņus. Klāt piekodīsim maizi, kas cepta
pēc senajām metodēm – uz kāpostu vai mārutku lapām malkas krāsnī. Saldajā veselīgais un garšīgais medus, kas tiek piedāvāts no tīrākajām
ganībām un mežiem, un to sauc par Podkarpacie zeltu (cenā!). Sanoka – ziemas kūrorta pilsēta, kur daļa pilsētas vēl saglabājusi viduslaiku pilsētas
vaibstus. 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. raksturīgās saimniecības. Izbrauciens ar kuģīti pa Solinas ezeru. Karpatu nacionālās virtuves baudīšana, kur
bez kārtīga poļu spaczhiek (gaļas ēdiens) nobaudīsim arī vietējo zivju zupu krodziņā. 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. Švietokrižskijes kulinārā
mantojuma baudīšana saimniecībā Wojtasówka, kas audzē ābolus un gatavo ēdienus ar āboliem. Baudīsim pildītu pīli ar āboliem vai grilētu
vistu ar ābolu mērci un ābolu šķēlītēm. Saldajā krāsnī cepts ābols ar dzērvenēm un krustnagliņām, pārliets ar vaniļas mērci. Smaczno (cenā!)!
IZGARŠO DIENVIDPOLIJU KOPĀ AR JANUŠU KAMINSKI

5 dienas

295

49. lpp.

IZGARŠO VISLAS IELEJU KOPĀ AR JANUŠU KAMINSKI

5 dienas

325

48. lpp.

LIELPOLIJAS GARDĒŽU TŪRE

5 dienas

355

48. lpp.

KRAKOVA UN SLOVĀKIJA aktīvās atpūtas cienītājiem bez nakts braucieniem

5 dienas
01.05.-05.05. 215 3★★★
Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāvelas pils komplekss, tirgus laukums ar baložiem, Sv. Maricas
3★★
baznīca ar taurētāju zvanu tornī, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. Unikāla pazemes sāls 15.07.-19.07.
pilsēta – Veļičkas sāls alas. Brauciens ar pacēlāju (jūlijā un augustā) Zemajos Tatros un pārgājiens uz 23.09.-27.09.
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 (labos laika apstākļos). Maltīte slovāku nacionālajā krodziņā Zbojnicka
Koliba ar lielisku čigānu mūziku. Tatru pilsēta Poprada ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo baseinu kompleksu Aquacity.

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

5 dienas
21.06.-25.06.
28.07.-01.08.
22.08.-26.08.
līdz 16 g.v.

225

3★★★
3★★

175

SLOVĀKIJAS KULTŪRAS UN DABAS VILINĀJUMS atpūtai un baudai
6 dienas
09.08.-14.08. 280 3★★★
Brauciens ar plostiem pa Vahas upi cauri Mala Fatra nacionālajam parkam.
3★★
Klinšu radzes un kanjoni Sulovske Skaly dabas 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 krastā. Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām un kolorītiem
pieminekļiem. Slovākijas vēstures un kultūras liecinieces cauri gadsimtiem: šarmantā Kremnica un augstkalnu pilsētiņa Banska Štiavnica
(UNESCO), Slovākijas un Ungārijas robežpilsētiņa Kormano. 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 krodziņos un vinotēkās Dienvidslovākijā.
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem

6 dienas

280

42. lpp.

TATRU KALNU TŪRE kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem

9 dienas

375

16. lpp.

NO BESKĪDIEM POLIJĀ LĪDZ AUGSTAJIEM TATRIEM SLOVĀKIJĀ kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 7 dienas

295

16. lpp.

SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS ŠVEICE
6 dienas
21.07.-26.07. 295 3★★★
Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet,
3★★
pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Rezidences pils, Galma baznīca,
Cvingers, Gleznu galerija, Zempera opera un Brīles terase. Königstein cietoksnis tiek uzskatīts par
vienu no senākajiem Eiropas cietokšniem. Saksijas Šveices nacionālā parka dabas pērle – Bastei klinšu parks. Unikāls Centrāleiropas
lielākais dabas veidotais akmens tilts Pravčicka Brana Bohēmijas Šveicē. Pārgājiens Sudetu kalnos Krkonošes nacionālajā parkā.
Kāpšana vai uzbraukšana ar pacēlāju Čehijas augstākajā virsotnē Sņežkā. 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu Adršpašas klinšu
rezervātā, jo tad par klintīm kā apskates objektu ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji.
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3★★★
3★★

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

ceļojuma apraksts

laiks

ČEHIJA KOPĀ AR PĒTERI GAUDIŅU

8 dienas
26.07.-02.08.

cena naktsmītnes

365 3★★★
Pastaiga pa stalaktītu un stalagmītu zālēm un brauciens ar laivu pa Punkvas upes kaļķakmens iežos
3★★
radīto alu sistēmu Macohas alās Morāvijā. Telčas pils (UNESCO) un vecpilsētas laukums – spilgts itāļu
renesanses stila mantojums. Jindrichuv Hradec apskate. Skaistākā Bohēmijas mazpilsētiņa Česky
Krumlov (UNESCO) ar senām vīna, teātra un mūzikas tradīcijām. Pastaiga Marianske Lazne kūrotā. Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts
Karlovi Vari: minerālūdens avotu kūrortzona, funikulieris uz skatu kalnu, pelde baseinā. Ekskursija čehu stikla fabrikā. Prāga: Kremlis ar
Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas laukums, slavenais rātsnama pulkstenis, Vāclava
laukums, Šveika krodziņš, muzeji, Muzikālās strūklakas, čehu folkloras vakars. Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas
skaistākajām galvaspilsētām. Pastaiga pa klintīs izcirstām takām Prahovas klinšu parkā Česky Raj.

PRĀGA UN KARLOVI VARI
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi,
Vecpilsētas laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš,
muzeji, Muzikālās strūklakas. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils.
Kādreizējo sudraba monētu kaltuves vieta Kutna Hora. Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts
Karlovi Vari: minerālūdens avotu kūrortzona, funikulieris uz skatu kalnu, pelde baseinā. 1700. gadu
var uzskatīt par tūrisma sākumu Adršpašas klinšu rezervātā, jo tad par klintīm kā apskates objektu
ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji. 04.07.-09.07. kopā ar Pēteri Gaudiņu.

6 dienas
04.07.-09.07.
26.10.-31.11.
līdz 16 g.v.

265
240
210

3★★★
3★★

BRĪVDIENAS PRĀGĀ
5 dienas
04.08.-08.08. 225 3★★★
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi,
3★★
Vecpilsētas laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš,
muzeji, Muzikālās strūklakas. Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām
galvaspilsētām. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils. 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu Adršpašas
klinšu rezervātā, jo tad par klintīm kā apskates objektu ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji.
VASARAS BRĪVDIENAS ČEHIJĀ

6 dienas

280

42. lpp.

ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENU MIERS UN KŅADA PRĀGĀ UN DRĒZDENĒ
5 dienas
26.12.-30.12. 215 3★★★
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi,
3★★
Vecpilsētas laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš,
čehu folkloras vakars. Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām
galvaspilsētām. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils. Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas
bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Rezidences pils, Galma
baznīca, Cvingers, Gleznu galerija, Zempera opera un Brīles terase. Atjaunotā Dievmātes baznīca (Frauenkirche).
BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem

6 dienas
07.07.-12.07. 270 3★★★
Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām, kolorītiem
3★★
pieminekļiem un slovāku nacionālajiem krodziņiem. Austrijas galvaspilsēta Vīne: rātsnams, Stefana 04.08.-09.08.
230
katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera, Hundertvasera līdz 16 g.v.
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.

SLOVĀKIJAS UN UNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE

7 dienas
01.05.-07.05. 295 3★★★
Katru dienu izklaides un gastronomiskās baudas novadu tradīcijās!
Brauciens pa ainavisku, koka baznīcām bagātu kalnu ceļu (UNESCO) pāri Karpatu kalnu Beskidu grēdai. 20.09.-26.09.
3★★
Austrumslovākijas kultūras un tradīciju centrs Košice. Tokajas novada karaliskie vīni Slovākijas teritorijā:
unikāli vīna pagrabi, godalgotu vīnu degustācija, piedalīšanas vīnogu novākšanā. Tapolca Miškolcā – baseini ar piecām zālēm un saunu klinšu
alā. Egera: katedrāle, cietoksnis, turku laika minarets. Egeras novada vīna degustācija pie labākajiem Ungārijas vīndariem. Ķeizarienes Sisī
Godollo pils. 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. Slovākijas vēstures, kultūras un vīna tradīciju liecinieces cauri gadsimtiem: šarmantā augstkalnu pilsētiņa Banska Štiavnica (UNESCO)
un šarmantā Kremnica. Dienvidslovākijas vīnu baudīšana Kremnicas vinotēkā. Veselīga pelde Bešenovas termālajā baseinā mājupceļā.

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

UNGĀRU VIESMĪLĪBA UN SILTIE ŪDEŅI

5 dienas
14.11.-18.11.

cena naktsmītnes

215 3★★★
Katru dienu izklaides un gastronomiskās baudas ungāru tradīcijās!
3★★
Egera: katedrāle, cietoksnis, turku laika minarets. Dziednieciskie termālie baseini veldzei un atpūtai.
Egeras novada vīna degustācija un nacionālā maltīte pie labākajiem Ungārijas vīndariem. Zirgu
izrāde – brīvdabas izklaides pasākums ar ungāru tradicionālo maltīti pie ungāru čikošiem. 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, naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu.

LĪ-ĪGO UNGĀRIJAS NOSKAŅĀS!

5 dienas
Katru dienu izklaides un gastronomiskās baudas ungāru tradīcijās! Tapolca Miškolcā – baseini ar piecām 22.06.-26.06. 255 3★★★
zālēm un saunu klinšu alā. Egera: katedrāle, cietoksnis, turku laika minarets. Novada vīna degustācija
3★★
pie labākajiem Ungārijas vīndariem. Zirgu izrāde – brīvdabas izklaides pasākums ar ungāru tradicionālo
maltīti pie ungāru čikošiem. Līgošana kopā ar viesmīlīgajiem ungāriem un viņu gardo virtuvi. Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas
kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu.

TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA LIELDIENĀS
6 dienas
Miškolca: termālie minerālūdens baseini klinšu alā. Barokālā Egera, vīnu degustēšana Tokajas novadā. 10.04.-15.04. 250 3★★★
3★★
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.
JAUNGADA LUSTES UNGĀRIJĀ balles programma ceļojuma cenā
5 dienas
29.12.-02.01. 380 3★★★
Gadumijas balle ar Vecgada vakariņām, ungāru mākslinieku programmu, dzīvo balles mūziku un
3★★
kokteiļu bāru visu nakti – tas viss ceļojuma cenā!
Vakara pastaiga naksnīgajā Krakovā. Ungārijas galvaspilsēta Budapešta svētku noskaņās: Varoņu
laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Vīna degustācija un mājās gatavota
nacionālā maltīte viesmīlīgās Liču ģimenes vīna pagrabā Budafokas kalnā. Zirgu izrāde un Gujysleves zupas pikniks vecā gada pēdējā
dienā Lazāru saimniecībā. Austroungārijas ķeizarienes Sisī Godollo pils. Vecgada vakariņas un Jaungada sagaidīšanas balle pie Ungārijas
slavenākajiem zirgu audzētājiem un dresētājiem – Lazāru ģimenes. Atpūta un veldze 2015. gada pirmajā dienā Sēčeņi baseinos Budapeštā.
UNGĀRIJAS LIELAIS LOKS
9 dienas
25.07.-02.08. 425 3★★★
Miškolca: termālie minerālbaseini klinšu alā. Tokajas novada karaliskie vīni. Izklaides diena ungāru
3★★
puštā īstā lauku sētā Tuba Tany ar gardu maltīti un tautas mūziku. Hajdūsoboslo termālie baseini.
Brauciens pa Ungārijas līdzenumu – puštu. Ungāru jūgendstila pērle Kečkemēta. Viktora Vazarelli
dzimtā pilsēta Pēča – Dienvidungārijas kultūras un mākslas centrs ar romantisku vecpilsētu. Dienvidungārijas vīnu degustācija privātā Fritz
vīna pagrabā. Balatona ezers un gleznainā Tihaņas pussala. Karalisko kāzu vīnu degustācija Šomlo vīna kalnā. Pelde Ungāru jūrā Balatonā
un Eiropas siltākajā ezerā Hēvīzā. Liču ģimenes vīna pagrabi un vīna degustācija pie Velences ezera. Zirgu izrāde – brīvdabas izklaides
pasākums ar ungāru tradicionālo maltīti pie ungāru čikošiem. Ungārijas galvaspilsēta Budapešta: baseini un pirtis Sēčeņi minerālūdens
baseinu kompleksā, vakariņas ar folkloras programmu un čigānu mūziku, naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu.
PAŠAPZINĪGĀ UNGĀRIJA (NO BUDAPEŠTAS LĪDZ EGERAI MAIJA SVĒTKOS) atpūtai un baudai 4 dienas
01.05.-04.05. 475 3★★★
Lidojums Rīga – Budapešta – Rīga. Budapešta pavasara ziedonī: 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 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.
VĪNES JŪRA, BALATONA EZERS UN DONAVA – NO BRATISLAVAS LĪDZ BUDAPEŠTAI
7 dienas
Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas. Šoprona ar vienu no skaistākajām Ungārijas vecpilsētām. 23.08-29.08. 325 3★★★
Neusiedler see – lielākais Eiropas sālsezers, iekļauts UNESCO dabas pieminekļu sarakstā, ko dēvē arī
! 3★★
JAUNUMS
par Vīnes jūru, un tā apkārtne – Paneiropas piknika piemiņas vieta, Morbish pilsētiņa, tipiska ezera
piekrastes Burgenlandes novadam, Mitras templis, amfiteātris Romersteinbruch akmeņlauztuvēs, grāfu Esterhāzi pils Eizenštadtē
ar pasaulslaveno Haidna zāli. Greznā Pannonhalmas arhibīskapija – celta vietā, kur dzimis Sv. Mārtiņš. Balatona ezers un gleznainā
Tihaņas pussala. Karalisko kāzu vīnu degustācija Šomlo vīna kalnā. Pelde Ungāru jūrā Balatonā. Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta
Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns. Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu. Ekskursija
gleznainajā Donavas ielejā uz Višegrādas cietoksni un romantisko Sentendri. Vīna degustācija vīna pagrabā Budafokas kalnā.
PĀRSTEIDZOŠĀ RUMĀNIJĀ aktīvai atpūtai un baudai

10 dienas
24.07.-02.08. 625 3★★★
Kā bērnības kaleidoskopu skatoties, jūsu acu priekšā parādīsies tik raibi krāsainā Rumānija!
Dzīvīgi zaļais, nosūnojušais akmens, pār kuru traucas Bigar ūdenskritums, zilā Donava, raibie čigānu
! 3★★
JAUNUMS
4
brunči, majestātiski pelēkā Hunedora pils, sarkanais vīns un krāsas pastiprinošā saules gaisma.
Orāvas upes dominante Orāvas pils. Ungārijas galvaspilsēta Budapešta. Timišoara – pirmā pilsēta Eiropā,
ø
kurā tika ieviests elektriskais ielu apgaismojums. Sv. Annas klosteris, no kura paveras lielisks skats uz
Donavas līkločiem un klinšu aizu. Herkulesa pirtis – jau seno romiešu iecienīts kūrorts. Iespēja vizināties ar kuģīti pa Donavas Cazan kanjonu.
Lielākā Rumānijas hidroelektrostacija Dzelzs vārti. Unikālā pareizticīgo baznīca Densus. Hunedora pils – viena no skaistākajām renesanses
pilīm Eiropā. Iespēja iepazīties ar čigānu kultūru, amatniecības izstrādājumiem, nobaudīt īpašos sierus, tradicinālo virtuvi, vīnus, palinku.
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3★★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– izmitināšana ciematos, privātmājās, divvietīgas istabas, WC un duša mājā, brokastis, vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
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PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS

9 dienas
22.08.-30.08.

cena naktsmītnes

495 3★★★
Iespēja aktīvi atpūsties, baudīt patiesu viesmīlību, senas tradīcijas, folkloru, degustēt vīnus un apmeklēt
3★★
aitas piena sierotavu, iepazīt nacionālo virtuvi Transilvānijas lauku sētās piedāvātajās vakariņās!
Esiet gatavi doties kalnu pārgājienos civilizācijas neskartos kalnos!
4
ø
Grupas sagaidīšana un nacionālais mielasts Calata novada tradīcijās Sancraiu ciematā. Valeni – kalvinistu
baznīca. Rimetea etnogrāfiskais ciematiņš. Sekleru un citu Transilvānijas novadu vīnu degustācija.
Rumāņu tradicionālo rokdarbu centrs Korunda. Brauciens pāri gleznainajiem Hargitas kalniem, pārgājieni pa akmeņainām kalnu takām,
pikniki un pelde kalnu ezerā. Lobogo minerālūdens avots. Gyimes aitas piena sierotava kalnos, piena produktu degustēšana. Brīvdabas
pasākums Hidegseg ciematā: Csango folkloras programma un tradicionāla maltīte. Grāfa Vlada Drakulas dzimtā pilsēta Segešvāra (UNESCO).
Transilvānijas novada labāko vīnu degustācija Solymos ciematā. Labāko Izvorul Crişului tradicionālo amatniecības izstrādājumu tirgus.
Ērģeļmūzikas koncerts Oradea katedrālē.

AKMENS STABI UN ARKAS, KALNI, AIZAS, ALAS, MAĢISKIE EZERI – APBRĪNOJAMĀ BULGĀRIJA 10 dienas
10.07.-19.07. 855 3★★★★
Bulgārija pārsteigs mūs ar dabas brīnumiem!
3★★★
Iespēja gan apskatīt alas, aizas un dabas parkus, gan aktīvi atpūsties Bulgārijas kalnos, gan
mundrumam veldzēties kalnu minerālūdens SPA!
Bulgārijas galvaspilsēta Soﬁja ar varenajiem bulvāriem un Ņevska katedrāli. Iskar Gorke – ainavisks ceļš Soﬁjas tuvumā. Belogradchik
klintis – akmens stabi, Kurshuna ūdenskritums un Devetashka alas kā arkas pie Veliko Tarnovo. Pa ceļam uz Bulgārijas dienvidu daļu
rosīgais Etara etnogrāﬁskais ciematiņš, Šipkas baznīca, rožu pilsēta Kazanlyk un bulgāru renesanses pilsēta Plovdiva. Bulgārijas Rophodi
kalnu mežonīgākā daļa: Trigrad aiza un Jagodinas stalaktītu alas. Dabas diena Rilas kalnos pie 7 maģiskajiem ezeriem. Bulgārijas kalni
ir bagāti ar ārstnieciskajiem minerālūdens avotiem, ko varēsiet izbaudīt pēc aktīvas atpūtas kalnos. Bulgārijas sakrālās mākslas šedevrs
Rilas klosteris (UNESCO) gleznaino Rilas kalnu ielokā. Dienvidbulgārija: pie pasaules dziednieces Vangas Rupītes, Meļņikas smilšakmens
klintis un Roženas klosteris. Novada vīni Meļņikā. Bulgāru vīnu un gardās virtuves nobaudīšana, izjūtot vietējo cilvēku viesmīlību.
Lidojums Rīga – Frankfurte – Soﬁja – Frankfurte – Rīga.
NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI Bulgārija un Turcija
Iespēja izjust gan senatnes elpu, gan atpūsties Melnās jūras krastā!

10 dienas
18.09.-27.09.

725 3★★★★
Lidojums Rīga – Stambula. Plovdiva: vecpilsēta, romiešu forums un amﬁteātra drupas, kristiešu
3★★★
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 etnogrāﬁskais
muzejs – bulgāru amatnieku darbnīcas, kurās joprojām meistaro, veido, cep... Romantiskā Trjavna. Bulgārijas pirmā galvaspilsēta Veliko
Tirnovo – bulgāru kultūras šūpulis. Arbanasi etnogrāﬁskais ciemats – vairāk nekā 100 renesanses laika tirgotāju namu, baznīca un
klosteris. Nesebara (UNESCO) – viena no vecākajām Eiropas pilsētām. Atpūta pie Melnās jūras, vīnu degustācija, folklora un dejas
uz oglēm... Stambula – kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole: Soﬁjas katedrāle, Zilā mošeja, Topkapi pils, Lielais tirgus.
Edirne – senā Osmaņu valsts galvaspilsēta: Selima mošeja un senais tirgus. Lidojums Stambula – Rīga.

PAVASARA ATMODA HORVĀTIJĀ

7 dienas
25.03.-31.03 475 3★★★
Turpceļš ar autobusu. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti,
pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Pastaiga
Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu celtņu drupas un unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas
sala. Ainavisks ceļš gar Dalmācijas krastu un Kvarneras līci uz Istras pussalu. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā un cietokšņa pilsēta
Motovuna Istras pussalas pakalnos. Lidojums Venēcija – Rīga.

DALMĀCIJAS KRASTS UN ISTRAS PUSSALA Horvātija
8 dienas
Pula – senākā pilsēta Adrijas jūras austrumu piekrastē. Istras pussalas romantiskākā pilsētiņa Roviņa. 18.09.-25.09. 775 3★★★
Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā un cietokšņa pilsēta Motovuna Istras pussalas pakalnos. Opatija –
elegantākā kūrortpilsētiņa Kvarneras līcī no Hābsburgu laikiem. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti,
pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils
Splitā (UNESCO). Rīts pie 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 baudīšana
horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini
tuksnešainā Pagas sala. Izsmalcinātas Vidusjūras virtuves garšas un smaržas. Lidojums Rīga – Rijeka – Rīga.
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HORVĀTIJA PAVASARA ZIEDONĪ

7 dienas
09.05.-15.05.

cena naktsmītnes

475 3★★★
Lidojums Rīga – Venēcija. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā un cietokšņa pilsēta Motovuna Istras
pussalas pakalnos. Elegantākā Kvarnera līča kūrortpilsētiņa Opatija. Akmeņaini tuksnešainā Pagas
sala. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu celtņu drupas un unikālās Jūras ērģeles. Ainavisks ceļš no Istras
pussalas gar Dalmācijas krastu un Kvarneras līci. Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm. Mājas vīna, siera
un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Plitvices nacionālais parks pavasara krāsu kolorītā (UNESCO): brauciens ar
parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Barokāli greznā un
studentiski jaunā Zagreba. Mājupceļš ar autobusu.

DALMĀCIJAS PIEKRASTES PAVASARA BUĶETE UN VENĒCIJA
8 dienas
Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija. Cietokšņa pilsēta Motovuna Istras pussalas pakalnos. 28.04.-05.05. 775 3★★★
Opatija – elegantākā kūrortpilsētiņa Kvarneras līcī no Hābsburgu laikiem. Plitvices nacionālais parks
(UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā.
Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Rīts pie 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 baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām,
krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā. Veneto reģiona vīna
degustācija privātā saimniecībā Anselmi. Lidojums Rīga – Venēcija – Rīga.
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS Plitvice, Dalmācijas krasts, Dubrovnika
9 dienas
25.04.-03.05. 445 3★★★
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar ezeriem,
3★★
ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Krkas nacionālā parka ūdenskritumu 26.09.-04.10.
kaskādes un kanjons. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
Atpūtas diena Makarskas kūrortā vai ekskursija ar kuģīti no Makarskas Adrijas jūrā gar piekrasti, zivju pikniks uz kuģa. Brauciens
uz Dubrovniku gar Dalmācijas krastu. 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 Rivjerā Adrijas jūras
Dalmācijas krastā: iespēja piedalīties piejūras kūrorta vakara dzīvē un baudīt jūras veltes un vīnu neskaitāmos krodziņos.
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS
9 dienas
12.07.-20.07. 450 3★★★
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem
3★★
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Krkas nacionālā parka ūdenskritumu 16.08.-24.08.
kaskādes un Krkas upes un Visovacas ezera kanjoni. Raftings – laivu brauciens pa Cetinas upi, pikniks. 05.09.-13.09. 395 2
Paklenicas nacionālais parks, pārgājiens pa akmeņainām takām Velebita kalnos (UNESCO). 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. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Brauciens gar Dalmācijas krastu.
LĪ-ĪGO PIE ADRIJAS JŪRAS HORVĀTIJĀ

8 dienas
Jāņu rītā, kamēr nav saule vēl aususi, jādodas peldēties Adrijas jūrā, lai visu vasaru raibi piedzīvojumi 19.06.-26.06. 585 3★★★
3★★
un veiksme pavada! Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti,
pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Romas
imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Atpūta uz katamarāna, maltīte un vīns, kuģojot uz trim salām: Brac, Solta un
Drvenik. Ūdenskritumu kaskādes Krkas nacionālajā parkā. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana, skanot lustīgai mūzikai un dziesmām Līgo
vakara priekšnojautās horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Līgo vakars pie Adrijas jūras! Adrijas piekrastes akmeņkaļu meistardarbs
Sv. Jēkaba katedrāle Šibenikā. Romantiskā pilsētiņa uz salas Trogira (UNESCO). Zadara: vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas,
romiešu celtņu drupas, bodītes, tirgus, unikālās Jūras ērģeles. Kontrastam akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Turpceļš ar autobusu ,
mājup lidojums Rijeka – Rīga. 4 naktis atpūtas kompleksā Solaris.

HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI

8 dienas
Lidojums Rīga – Rijeka – Rīga. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, 17.07.-24.07. 845 3★★★
pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Atpūta 21.08.-28.08.
Adrijas jūras Dalmācijas krastā vai brauciens ar privātu kuģi uz Kornatu salu arhipelāgu, pelde
sālsezerā un maltīte uz kuģa. Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana
horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). 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: klostera botāniskais dārzs, pelde Adrijas jūras lagūnās. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām,
baznīcas, romiešu celtņu drupas, bodītes, tirgus, unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala.

NO JŪLIJA ALPIEM LĪDZ ADRIJAS JŪRAI Slovēnija, Horvātija

8 dienas
24.07.-31.07. 580 3★★★
Turpceļš ar autobusu. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti,
3★★
pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā.
Pārbrauciens uz Slovēnijas Jūlija Alpiem. Dabas diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas
ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas augstāko virsotni Triglavu. Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa
ezeriņa krastā. Atpūta pie Bledas ezera. Skočjanskas stalaktītu alas (UNESCO), brauciens pa karsta kriteņu reģionu Velika Dolina un
Mala Dolina, dabas veidotas akmens arkas Rakov Skočjan. Cietokšņa pilsēta Istras pussalas pakalnos Motovuna, Istras pussalas lauku
labumu baudīšana. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā. Brauciens ar kuģīti Adrijas jūrā no Porečas līdz Istras pussalas romantiskākajai
pilsētiņai Roviņai. Naktsmītnes – 2 naktis kalnu kūrortā pie Bledas ezera un 3 naktis pie Adrijas jūras.
Lidojums Rijeka – Rīga.
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3★★★, 3★★
2

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– apartamenti 4-6 personām ar WC un dušu, virtuves stūrīti

ceļojuma apraksts

laiks

ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA

8 dienas
09.07.-16.07.
13.08.-20.08.

cena naktsmītnes

395 3★★★
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem
3★★
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Ūdenskritumu kaskādes Krkas
2
nacionālajā parkā. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
Brauciens Adrijas jūrā uz Kornatu salu arhipelāgu, pelde sālsezerā, pastaiga gar klintīm un maltīte uz
kuģa. Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu
celtņu drupas un unikālās Jūras ērģeles. Atpūta akmeņaini tuksnešainajā Pagas salā.

EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS – SLOVĒNIJA
8 dienas
Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana. Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezera krastā. 25.07.-01.08. 450 3★★★
3★★
Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas
augstāko virsotni Triglavu. Vintgara klinšu kanjons ar ūdenskritumu. Adrijas jūras pērle, populārais
Slovēnijas kūrorts Piraņa. Postojnas stalaktītu alas. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Aktīvās atpūtas cienītājiem nobrauciens
ar laivu – raftings – pa dzidro un straujo Sočas upi. Mariboras vīnu degustācija. 3 naktis viesnīcā pie gleznainā Bledas ezera!
APBRĪNOJAMĀ SLOVĒNIJA Slovēnijas dabas brīnumi!

8 dienas
11.09.-18.09. 575 3★★★
“Folianti nodzeltē, pilsētu spožums nobāl, bet dabas grāmata ik gadus iznāk jaunā izdevumā.”
H. K. Andersens. Turpceļš ar autobusu. Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna
degustācija. Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezera krastā. Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas
ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas augstāko virsotni Triglavu. Vintgara klinšu kanjons ar ūdenskritumu. Dabas diena
Slovēnijas fenomenālajā karsta reģionā Rakov Skočjan dabas parkā: dabas veidotas akmens arkas, alas, tilti. Populārākie Adrijas piejūras
kūrorti Piran un Koper. Iespaidīgās Skočjanskas stalaktītu alas (UNESCO). Lipicas zirgu audzētava. Lidojums Rijeka – Rīga.

NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ DINĀRU KALNIEM Horvātija, Bosnija, Hercegovina
10 dienas
08.10.-17.10. 455 3★★★
Plitvices nacionālā parka (UNESCO) ezeri un ūdenskritumi. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā.
Atpūtas diena Dalmācijas krastā vai brauciens ar privātu kuģi Adrijas jūrā uz Kornatu salu arhipelāgu,
3★★
pelde sālsezerā un mielasts uz kuģa. Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO).
Romantiskā pilsētiņa uz salas Trogira (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.
RUDENS KOLORĪTS UN KASTAŅU SVĒTKI HORVĀTIJĀ

9 dienas
19.10.-27.10. 445 3★★★
Ceļojuma laikā 3 naktis viesnīcā kūrortā pie Adrijas jūras, kas ļaus izbaudīt Kastaņu festivāla
MARUNADA gaisotni: īpaši ēdieni viesnīcas vakariņās (ceļojuma cenā!), brīvdabas koncerti, tirdziņi
ar lustēm apkārtējos ciematiņos. Plitvices nacionālais parks (UNESCO). Nacionālās pusdienas ceļmalas krodziņā. Romas imperatora
Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Zadaras vecpilsēta ar
marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu celtņu drupas un unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Brauciens gar Adrijas
jūras Dalmācijas krastu un Bokaras līci uz Istras pussalu. Nacionālais parks Brijuni – 14 salu arhipelāgs – miera osta, izsmalcināta atpūtas vieta,
sākot no Romas aristokrātijas un beidzot ar maršalu Tito. Istras pussalas romantiskākā pilsētiņa Roviņa. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā.

KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI Slovēnija, Austrija

8 dienas

595

16. lpp.

CAURI VĪNA DĀRZIEM ALPU SAULAINAJĀ PUSĒ Itālija, Slovēnija

7 dienas

515

49. lpp.

BALKĀNU TRIJSTŪRIS Bulgārija, Maķedonija, Albānija

9 dienas
Lidojums Rīga – Soﬁja – Tirāna – Rīga. Bulgārijas galvaspilsēta Soﬁja. Bulgārijas sakrālās mākslas šedevrs 27.04.-05.05. 795 3★★★
Rilas klosteris (UNESCO) gleznaino Rilas kalnu ielokā. Meļņikas smilšakmens klintis un vīna dārzi un vīnu
degustācija pa ceļam uz Roženas klosteri. Dziednieces Vangas dzīves un darba vieta Rupītes. Lielākais un dziļākais ezers Balkānos – gleznainais Ohridas ezers
Maķedonijas kalnu ielokā. Ohridas pilsēta (UNESCO). Brauciens ar kuģīti gar piekrasti Ohridas ezerā. St. Naum klosteris. 3 dienas Albānijā. Galvaspilsēta
Tirāna: Mātes Terēzas laukums, prezidenta pils, Enveras Hodžas rezidence, Bloka teritorija, Et’hem Bey mošeja, pilsētas pulkstenis un nacionālā varoņa
Skanderbeka laukums. Brauciens pa kalniem uz Albānijas dienvidu Rivjēru un tradicionālie pareizticīgo ciematiņi Dhermi, Qepara, Borch, Himara. Atpūta
pie Adrijas jūras. Butrinta – viens no izcilākajiem antīkā laika (7. gs. p.m.ē.) arheoloģijas kompleksiem (UNESCO). Atpūtas vakars piejūras kūrortā Sarandā ar
skatu uz Grieķijas Korfu salu. Brīnums Zilā acs – 50 m dziļš dabīgs kalnu avots. Berata – tūkstoš logu pilsētu no Osmaņu laika (UNESCO).

www.impro.lv
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EIROPA // Bosnija / Hercegovina / Melnkalne / Serbija / Austrija / Vācija
ceļojuma apraksts

laiks

BALKĀNU MOZAĪKA Serbija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija, Hercegovina

15 dienas
12.09.-26.09.

cena naktsmītnes

695 3★★★
Serbijas galvaspilsēta Belgrada. Šarganska Osmica jeb Šargānas astoņnieks – atraktīvs izbrauciens
3★★
kalnos pa vienu no Eiropas vecākajiem šaursliežu dzelzceļiem. Durmitora kalnu grēda: īpaši līkumoti
ceļi un arvien mainīgas varenas kalnu ainavas. Dabas diena gleznainākajā no Serbijas dabas parkiem
Uvacas upes kanjonā. Melnkalnes lepnums – tilts pāri Taras kanjonam un gleznainā Taras upes ieleja. 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. Horvātijas dienvidu piekrastes pērle Dubrovnika (UNESCO). Atpūta un pelde Lokrumas salā. Brauciens gar Dalmācijas krastu,
pelde Adrijas jūrā. Imostki un mistiskie ezeri: Crveno Jezero, Modre Jezero. Medžugorje – visvairāk apmeklētā svētvieta Adrijas piekrastē
jau Hercegovinā. 400 gadu senais Mostaras tilts (UNESCO) – musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols Hercegovinā un Bunas
jaunības avots. Brauciens pa krāšņu kalnu ceļu Neretvas upes kanjonā varenajos Dināru kalnos. Daudznacionālā Bosnijas galvaspilsēta
Sarajeva. Mājupceļā Horvātijas Slavonijas novada vīni, lauku labumi, vietējo viesmīlība dziesmās un dejās. Budapešta: Varoņu laukums,
vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Naksnīgā Budapeštas panorāma,
kuģojot pa Donavu.

BOSNIJA UN HERCEGOVINA, MELNKALNE, SERBIJA
9 dienas
03.08.-11.08. 875 3★★★
Lidojums Rīga – Frankfurte – Zagreba – Soﬁja – Frankfurte – Rīga.
16. gs. celtā un Hābsburgu laikā pārveidotā Ostrožacas pils. Unas nacionālā parka ūdenskritumu
!
JAUNUMS
varenība un mūžīgā mainība – Strbački Buk un Kulen Vakuf. Mistiskie ezeri – Cerveno jezero (Sarkanais
ezers, 530 m, trešā dziļākā karsta kritene pasaulē) un Modre jezero (Zilais ezers). Varenās Kravicas ūdenskrituma kaskādes. Neretvas
upes krastā esošās viduslaiku pilsētas Počitelj – Hadži Alijina mošeja, 400 gadu vecā ciprese, hamams, medresa, šķiet, rūpīgi glabā savu
austrumniecisko vēsturi. 400 gadu senais Mostaras tilts (UNESCO) – musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols Hercegovinā. Bunas
jaunības avots. Melnkalnes lepnums – tilts pāri Taras kanjonam un gleznainā Taras upes ieleja. 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. Dabas diena gleznainākajā no Serbijas dabas parkiem Uvacas upes kanjonā, Leden Cave – stalaktītu alas un pikniks
pie upes. Šarganska Osmica jeb Šargānas astoņnieks – atraktīvs izbrauciens kalnos pa vienu no Eiropas vecākajiem šaursliežu dzelzceļiem.
BALKĀNU KALEIDOSKOPS – MAĶEDONIJA, KOSOVA, ALBĀNIJA
10 dienas
14.08.-23.08. 950 3★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Soﬁja – Saloniki – Stambula – Rīga.
Skopje un tās vecpilsēta Čarsija ar seno Austrumu tirgu, akmens tilts pār Vardaras upi, Daud pašā
!
JAUNUMS
termas – tagad mākslas galerija, Sveti Spas baznīca un Tverdina Kale cietoksnis. Matkas kanjons, kura
stāvās sienas spoguļojas zaļajā ezera ūdenī, Vrelo alas un Sv. Andreja baznīciņa. Gračanicas klosteris (UNESCO) ar unikālām 14. gs. freskām.
Prizren – skaistākā pilsēta Kosovā, “muzejs zem klajas debess” – Osmaņu kvartāls, pareizticīgo baznīcas – raibu raibais kultūrvēstures
kokteilis. Vakars kādā no krodziņiem pie Bistricas upes. Kruja – romantiskā Albānijas kalnu pilsēta. Albānijas galvaspilsēta Tirāna: Mātes
Terēzas laukums, prezidenta pils, Enveras Hodžas rezidence, Et’hem Bey mošeja, pilsētas pulkstenis un nacionālā varoņa Skanderbeka
laukums. Vīna degustācija privātā saimniecībā, kas kļuvusi par 2013. gada laureātu baltvīnu un sarkanvīnu kategorijās. Pirmā oﬁciālā
Albānijas galvaspilsēta Vlora. Brauciens pa kalniem uz Albānijas dienvidu rivjēru un tradicionālie pareizticīgo ciematiņi Dhermi, Qepara,
Borch, Himara. Butrinta – viens no izcilākajiem antīkā laika (7. gs. p.m.ē.)arheoloģijas kompleksiem (UNESCO). Atpūta pie Adrijas jūras
populārākajā kūrortā Sarandā ar skatu uz Grieķijas Korfu salu. 1000 pakāpienu pilsēta Džirokastro (UNESCO). Berata – 1000 logu pilsēta.
Lielākais un dziļākais ezers Balkānos – gleznainais Ohridas ezers Maķedonijas kalnu ielokā. St. Naum klosteris. Ohridas pilsēta (UNESCO).
Brauciens ar kuģīti gar piekrasti Ohridas ezerā.
NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM
8 dienas
25.10.-01.11. 545 3★★★
Lidojums Rīga – Milāna. Mūžīgā Venēcija. Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. Postojnas
stalaktītu alas. Cietokšņa pilsēta Istras pussalas pakalnos Motovuna, Horvātijas lauku labumi
gleznaino Istrijas pakalnu ielokā. Krāsu kolorīts Plitvices nacionālajā parkā (UNESCO). Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Horvātijas
galvaspilsēta Zagreba: katedrāle, Jelačiča laukums un noslēpumainās vecpilsētas ieliņas. Veselīga pelde Eiropas siltākajā minerālūdens
ezerā Hēvīzā. Herendas porcelāna manufaktūra. Ungārijas galvaspilsēta Budapešta. Vakariņas ar folkloras programmu un čigānu
mūziku nacionālajā čārdā, naksnīgā Budapeštas panorāma no Gellerta kalna.
Mājupceļš ar autobusu.
AUSTRIJAS ROMANCE – ZALCKAMERGŪTA UN KARALISKIE DĀRZI BĀDIŠLĒ
8 dienas
18.07.-25.07. 465 3★★
Mocarta un slavenās ﬁlmas Mūzikas skaņas pilsēta Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības iela,
Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Hellbrunnas pils strūklakas. Karalisko dārzu apskate
Bādišlē. Altaussee sālsraktuves. Brauciens ar kuģīti pa trim Zalckamergūtas ezeriņiem līdz Traunas upes iztekai. St. Gilgenas apskate.
Vakars folkloras ansambļa pavadībā. Pacēlājs Dahšteinas kalnos un Dahšteinas milzu ledus alas, kurās ledus sienu biezums ir līdz pat
25 m. Gleznainā sāls pilsēta Halštate ezera krastā. Termālais baseins Bādišlē. Melkas klosteris – lielākais baroka klosteris Austrijā.
VĪNE, ZALCBURGAS ZEMES KALNI UN AIZAS, LĪGO BĀDGAŠTEINĀ
9 dienas
20.06.-28.06. 595 3★★★
Kalnu ieskautā kūrortpilsēta Bādgašteina. Dzīvošana ★★★viesnīcā Bādgašteinā ar puspansiju
3★★
(brokastīm un vakariņām). Mocarta un slavenās ﬁlmas Mūzikas skaņas pilsēta Zalcburga: Mirabellas
HB
pils un dārzs, Labības iela, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Hellbrunnas pils ūdens spēles.
Pacēlāji kanos no Bādgašteinas un Dorfgašteinas. Pastaiga pie Weisee ezera pa takām: Weisssee –
Schsfbuehel – Tauernmossee – Gruensee. Hochalmbach Rauris pacēlāja gala stacija atrodas 1710m v.j.l., kur labos laika apstākļos
iespējams vērot plēsīgo putnu šovu. Kitzlochklamm aizas iespaidīgās klinšu sienas, tiltiņi un tuneļi. Alpentherme un Felsektherme
baseini un saunas. Līgovakars Bādgašteinā! Ķeizariskā Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, Vīnes
operas ēka, Hundertvasera arhitektūra. Ceļojumā tiek izmantotas Zalcburgas zemes kartes (iekļauta cenā) priekšrocības bez maksas
apmeklēt tajā iekļautos objektus. Par papildu samaksu var apmeklēt radona dziednieciskās alas Bokšteinā.
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3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
HB – puspansija: brokastis un vakariņas

ceļojuma apraksts

laiks

BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS

7 dienas
28.04.-04.05.
22.08.-28.08.

cena naktsmītnes

390 3★★★
Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs
410 3★★
pasaulē. Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Noišvānšteina un Linderhofa. Tipiskiem Bavārijas
kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Visievērojamākā Dienvidvācijas
baroka celtne – Etāles klosteris. Pastaigas kalnos pie Vācijas augstākās virsotnes Cūgšpices. Vācu impērijas dārgumu krātuve Nirnberga.
Drēzdene – Elbas Florence, kura ir viena no skaistākajām Vācijas un Saksijas zemes pilsētām: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta. Karaļa
Ludviga II dzimšanas dienas pasākumi (tikai 24.08.)

VĪNE UN DONAVAS LOKS
Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera,
Šēnbrunnas pils, Hundertvasera arhitektūra. Vīna un aprikožu dārzi Vahavas ielejā Donavas
krastos, Austrijas vēstures kodols Kremsa. Dirnšteina – vīna darītāju pilsētiņa ar Ričarda Lauvassirds
pilsdrupām. Melkas klosteris – lielākais baroka klosteris Austrijā. Vīndaru ciematiņš Vīnes mežos.

5 dienas
30.04.-04.05.

AUSTRIJAS HIMALAJOS – AUGSTO TORŅU NACIONĀLAJĀ PARKĀ kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem 9 dienas

255

3★★★
3★★

765

16. lpp.

AUSTRIJAS LIELAIS LOKS visaptverošākais Austrijas maršruts!

8 dienas
11.08.-18.08. 565 3★★★
Lidojums Rīga – Minhene. Četras krāšņākās Austrijas pilsētas: ķeizariskā Vīne, Štīrijas galvaspilsēta
3★★
Grāca, Mocarta un slavenās ﬁlmas Mūzikas skaņas pilsēta Zalcburga un ziemas sporta veidu paradīze un
Tiroles galvaspilsēta Insbruka. Šēnbrunnas pils un parks Vīnē. Austrijas Alpu Grosgloknera panorāmas
ceļš. Krimla ūdenskritums, kura spēcīgā ūdens straume krīt trijās kaskādēs – kopumā 380 m. Lihtenšteinas aiza, kas savu nosaukumu
ieguvusi, pateicoties Lihtenšteinas ﬁrstiem, kuri ziedoja līdzekļus aizas labiekārtošanai. Pacēlājs Dahšteinas kalnos un Dahšteinas milzu
ledus alas, kurās ledus sienu biezums ir līdz pat 25 m. Gleznainā sāls pilsēta Halštate ezera krastā. Austrijas miljonāra Svarovska kristālu
muzejs. Rosība Tiroles stikla pilsētiņas Ratenbergas stiklinieku darbnīcās. Sāls raktuves Halleinā, kur pazemē var nošļūkt pa 26 un 46 m
garām koka šļūktuvēm. Zalckamergūtas kalnu ezeriņi un pilsētiņas. Mājupceļš ar autobusu.

BERLĪNE, BRĒMENE, HAMBURGA, LĪBEKA
6 dienas
30.04.-05.05. 320 3★★★
Hamburga – otrā lielākā Vācijas pilsēta ar milzīgu upes ostu, noliktavu pilsētiņu, Garšvielu un Vācijas
3★★
muitas muzejiem, St. Pauli kvartāls ar izpriecām un Reperbānis, kur rosība sākas līdz ar tumsas
iestāšanos. Lineburgas apskate. Brēmene – Hanzas pilsēta Vēzeres upes krastos, kur gar vecpilsētas
mūriem skalojas paisuma un bēguma ietekmētais upes tecējums. 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. Berlīne:
Aleksandra laukums, televīzijas tornis, Unter den Linden, Brandenburgas vārti, Potsdamas laukums, Reihstāgs, Kūrﬁrstu dambis un
Eiropas centrs.
HARCA KALNI, ZANGERHAUZENAS ROŽU SVĒTKI UN UNESCO PILSĒTA KVEDLINBURGA

7 dienas

385

45. lpp.

AUSTRUMBAVĀRIJA – FRANKU ŠVEICE
7 dienas
05.07.-11.07. 385 3★★★
Baireita – Vāgnera un baroka pilsēta. Vircburga – iecienīts tūristu mērķis, nozīmīgs tirdzniecības un
3★★
kultūras centrs, labu vācu vīnu darīšanas vieta. Neoﬁciālā Vācijas alus galvaspilsēta Bamberga
(UNESCO) – romantiska vecpilsēta ar pildrežģu mājām, rātsnamu uz Regnicas upes, gotisko Domu,
benediktiešu klosteri uz viena no septiņiem pakalniem. 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 pa 365 pakāpieniem. Bavārijas meža augstākā virsotne Grosser Arber (1457 m v.j.l.). Stikla pūtēju pilsētiņa
Bodenmaisa. Pasava – Venēcija pie Donavas. Skaistākā Bohēmijas mazpilsētiņa Česky Krumlov (UNESCO) ar senām vīna, teātra un
mūzikas tradīcijām. Telčas (UNESCO) pils un vecpilsētas laukums – spilgts itāļu renesanses stila mantojums.
TIROLES UN BAVĀRIJAS ALPI

8 dienas
18.07.-25.07. 425 3★★★
Melkas klosteris. Zalcburga: Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis, Mirabellas pils un dārzs,
3★★
Labības iela. Sāls raktuves Halleinā. Bavārijas Alpi: Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti
pa Ķēniņa ezeru līdz Bartolomē pussalai. Tiroles Alpi: Lihtenšteinas aiza, Krimla ūdenskritums,
kura spēcīgā ūdens straume krīt trijās kaskādēs – kopumā 380 m. Insbruka – Alpu kalnu ieskautā Tiroles galvaspilsēta Innas upes
krastā. Pastaigas kalnos pie Vācijas augstākās virsotnes Cūgšpices. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā
Oberammergava. Vācu impērijas dārgumu krātuve Nirnberga.
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

POPULĀRĀKIE IZKLAIDES PARKI ZIEMEĻVĀCIJĀ ģimenēm ar bērniem

4 dienas

385

42. lpp.

REINAS UN MOZELES IELEJAS, LUKSEMBURGA UN ZIEMEĻU VENĒCIJA BRIGE

6 dienas
Lidojums Rīga – Diseldorfa. Maincas sešu torņu Doms, vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Koblenca –
28.07.-02.08. 695 3★★★
3★★
pilsēta pie Mozeles ietekas Reinā. Reinas ieleja. Leģendām apvītā Lorelejas klints un brauciens ar
kuģi pa Reinu. Rūdesheima – Reinas ielejas pērle ar vīna baudīšanu. Mozeles ielejas skaistākā pilsēta
Kohema – Mozeles ielejas metropole, kur mierīgi pavadīt brīvdienas, baudot vīnu. Bernkastel Kues apskate. Trīre – viena no Vācijas
vecākajām pilsētām ar romiešu celtiem vārtiem – Porta Nigra. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga. Ziemeļu Venēcija
Brige. Brisele: rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils un Eirocentrs. Lidojums Brisele – Rīga.

DIVU JŪRU SALAS – ZIEMEĻJŪRAS LEPNUMS SARKANĀ HELGOLANDE UN BALTIJAS JŪRAS BALTĀ RĪGENA 7 dienas

465

7. lpp.

BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS
8 dienas
08.08.-15.08. 480 3★★★
Bamberga – alus un impērijas pilsēta uz septiņiem pakalniem. Bavārijas galvaspilsēta Minhene:
3★★
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. Visievērojamākā Dienvidvācijas baroka celtne – Etāles klosteris. Pastaigas kalnos pie
Vācijas augstākās virsotnes Cūgšpices. Berhtesgādenes zeme – Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, pastaigas
kalnos pie Vacmaņa kalna. Drēzdene – Elbas Florence, kura ir viena no skaistākajām Vācijas un Saksijas zemes pilsētām: Cvingers,
Zempera opera, vecpilsēta.
BĀDENBĀDENE, ŠVARCVALDE, ELZASA, REINAS UN MOZELES IELEJAS

9 dienas
Lidojums Rīga – Frankfurte. Maincas sešu torņu Doms, vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Bādenbādene – 19.08.-27.08. 640 3★★★
3★★
elegantais kūrorts, kuru savulaik bija iecienījuši eiropiešu aristokrāti. Švarcvaldes kalnu ceļš, pastaiga
pie Mummelsee ezera. Tribergas ūdenskritums. Freiburga – mežu, gotikas, studentu un vīna
pilsēta. Panorāmas pacēlājs pie Freiburgas uz Schauinsland kalnu, no kurienes skaidrā laikā var redzēt gan Freiburgas pilsētu, gan
Reinas ieleju. Francijas diena ar Elzasas vīna dārziem un Kolmāras apskati. Mozeles ielejas skaistākās pilsētas Kohema, Bernkastel
Kues. Trīre – viena no Vācijas vecākajām pilsētām ar romiešu celtiem vārtiem Porta Nigra. Koblenca – pilsēta pie Mozeles ietekas Reinā.
Reinas ieleja. Leģendām apvītā Lorelejas klints un brauciens ar kuģi pa Reinu. Rūdesheima – Reinas ielejas pērle ar vīna baudīšanu.
Mājupceļš ar autobusu.

BERLĪNE, DRĒZDENE UN IEPIRKŠANĀS VĀCIJĀ
5 dienas
Berlīne: Aleksandra laukums un Pasaules laika pulkstenis, 365 m augstais televīzijas tornis, centrālā iela 18.11.-22.11. 225 3★★★
3★★
Unter den Linden, Brandenburgas vārti – sadalītās un atkal apvienotās pilsētas simbols, Potsdamas
laukums, kurā notiek slavenais Berlīnes kinofestivāls. Reihstāgs – iespaidīgā Vācijas parlamenta ēka,
Kūrﬁrstu dambis un Eiropas centrs. Berlīnes Zoodārzs, kurā katram dzīvniekam tiek radīta dzīvošanai nepieciešamā vide. Drēzdene – Elbas
Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu
atguvusi. Rezidences pils, Dievmātes baznīca (Frauenkirche), Zempera opera un Brīles terase tagad priecē ceļotājus.
ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS A10
6 dienas
Nirnberga – senā franku metropole. Ziemassvētku laikā Nirnberga pārvēršas par Kristus bērna tirdziņu 13.12.-18.12. 280 3★★★
3★★
(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 – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības
pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Rezidences pils, Dievmātes baznīca
(Frauenkirche), Zempera opera un Brīles terase tagad priecē ceļotājus.
Iepirkšanās diena tirdzniecības centrā A10 pie Berlīnes.
M2 (MATERHORNS UN MONBLĀNS)
9 dienas
Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu. Santis kalns, no kura virsotnes skaidrā 04.07.-12.07. 595 3★★★
3★★
laikā paveras skats uz apkārtējām valstīm. Sierotavas apmeklējums. Cermata – kalnu ciematiņš bez
auto, kuru var sasniegt tikai ar vilcienu vai zirgu taksometru. Tuvāk kalnu karalim Materhornam vedīs
pacēlājs. Pastaiga pa Materhorna nogāzēm. Vevē un Montrē pilsētiņas Ženēvas ezera krastā. Alpu kalnu augstākā virsotne Monblāns un
pasaulslavenais kalnu kūrorts Šamonī. Romantiskā Francijas mazpilsētiņa Anesī. Fribūra – gleznaina pilsēta ar stāvām, bruģētām ieliņām
uz klinšainas pussalas upes ielokā. Nestle šokolādes ražotne un Gruyere pilsētiņa. Šveices galvaspilsēta Berne. Ūdens izgrauztā Āres aiza
ir 1400 m gara un 200 m dziļa. Gar tās malu ierīkota pastaigu taka. Trimmelbaha ūdenskritumi kalna iekšpusē krīt 10 kaskādēs. Kalnu
ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā.
ŠVEICE, LIHTENŠTEINA UN MADŽORES EZERS

8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu. Santis kalns, no 02.09.-09.09. 650 3★★★
3★★
kura virsotnes skaidrā laikā paveras skats uz apkārtējām valstīm. Kalnu ieskautā Lucerna
Vierwaldstättensee ezera krastā. Reinas ūdenskritums, kas tiek uzskatīts par varenāko Eiropā. Šveices
galvaspilsēta Berne. Trimmelbaha ūdenskritumi ar desmit kaskādēm kalna iekšpusē. Viena diena populārākajā Šveices kalnu atpūtas
rajonā pie Grindelvaldes. Ūdens izgrauztā Āres aiza ir 1400 m gara un 200 m dziļa. Gar tās malu ierīkota pastaigu taka. Reihenbaha
ūdenskritums – slavenā detektīva Šerloka Holmsa un profesora Moriartija cīņas vieta sera Artura Konana – Doila romānā. Lugāno – Dieva
auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola. Madžores ezers – otrs lielākais Augšitālijas ezers ar maigu Vidusjūras
klimatu, kuram pateicoties apkārtnē aug dateles, olīvas un granātāboli. Vispopulārākās vietas ir līcis starp Palanzu un Strēzu, kur atrodas
pludmales un Boromē salas, kuras piemērotos laika apstākļos var sasniegt ar kuģīti. Lidojums Milāna – Rīga.
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3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ceļojuma apraksts

laiks

ŠVEICES LIELAIS LOKS

8 dienas
29.07.-05.08.

cena naktsmītnes

695 3★★★
Turpceļš ar autobusu. Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola.
Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā. Pācēlājs uz Titlis kanu. Ūdens izgrauztā Āres aiza
3★★
ir 1400 m gara un 200 m dziļa. Gar tās malu ierīkota pastaigu taka. Pastaiga kalnos pie Kanderstegas.
Trimmelbaha ūdenskritumi ar desmit kaskādēm kalna iekšpusē. Viena diena populārākajā Šveices kalnu atpūtas rajonā pie Grindelvaldes. Šveices
galvaspilsēta Berne. Nestle šokolādes ražotne un Gruyere pilsētiņa. Fribūra – viena no skaistākajām Šveices pilsētām. Reinas ūdenskritums, kas
tiek uzskatīts par varenāko Eiropā. Mainavas sala – paradīze tiem, kuri mīl eksotiskus augus un ziedus. Lidojums Milāna – Rīga.

FRANCIJAS RIVJĒRA UN VĪNS AR TRIFELĒM PJEMONTĀ Itālija, Francija
7 dienas
Lidojums Rīga – Nica – Milāna – Rīga. Vīnu degustācija Pjemontas provincē pie Asti. Trifeļu audzētava 29.04.-05.05. 795 3★★★
3★★
un degustācija. Senpoldevansa – viens no slavenākajiem un visvairāk apmeklētajiem kalnu ciemiem.
Vidusjūras metropole Nica un slavenā Angļu promenāde. Kinozvaigžņotās Kannas. Brauciens ar kuģīti
uz Sv. Margaretas salu, uz kuras atrodas cietums vīram dzelzs maskā. Napoleona ceļš – brauciens pa Ronas Alpu panorāmas ceļu, kurš
savu vārdu ieguvis, pateicoties ievērojamā karavadoņa varonīgajam gājienam no piekrastes pāri Alpiem. Verdonas aiza – nepieradinātas
dabas ainavas un kalnu ceļi gar 700 m augstām klints malām, ļaujot vērot, kā Verdonas upe graužas caur klintīm. Mustjēsentmarī –
pievilcīga kalnu mazpilsēta ar senām keramikas tradīcijām. Smaržu galvaspilsēta Grāsa – Francijas smaržu galvaspilsēta, kuras slava
aug lavandu, mimozu, jasmīnu un rožu laukos. Baroneses Rotšildas villa un fantastiskie dārzi. Karaliskā Monako pundurvalstiņa un
Montekarlo azartspēļu elle.
PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA
6 dienas
Lidojums Rīga – Frankfurte – Parīze – Frankfurte – Rīga. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: 01.05.-06.05. 675 3★★★
3★★
Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā.
Normandijas nozīmīgākā pilsēta Ruāna ar slaveno katedrāli un Žannas d’Arkas sārta vietu. Fekampa –
kādreizējā svētceļnieku vieta ar benediktiešu klosteri. Etretas baltās alabastra kaļķu klintis Atlantijas okeāna piekrastē. Normandijas
ostas pilsēta Onﬂēra, kuru 19. gs. bija iecienījuši slaveni tā laika gleznotāji. 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.
ŠVEICE, LIHTENŠTEINA, MONAKO UN DIENVIDFRANCIJA
9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu. Santis kalns, no kura virsotnes 04.07.-12.07. 740 3★★★
3★★
paveras skats uz 6 valstīm. Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā. Ūdens izgrauztā
Āres aiza. 1400 m gara un 200 m dziļa. Gar tās malu ierīkota pastaigu taka. Trimmelbaha ūdenskritumi
kalna iekšpusē krīt 10 kaskādēs. Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola. 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. 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. Grāsa – Francijas
smaržu galvaspilsēta, kuras slava aug lavandu, mimozu, jasmīnu un rožu laukos. Monako – otra mazākā, taču viena no bagātākajām
valstīm pasaulē. Montekarlo azartspēļu elle. Lidojums Nica – Rīga.
REIMSA, BURGUNDIJA UN MONBLĀNS
11 dienas
01.07.-11.07. 645 3★★★
Kvedlinburga – pilsētiņa ar 800 gadus vecām pildrežģu mājām un gleznainām bruģētām ieliņām.
Reimsas katedrāle un šampanieša degustācija. Viens no slavenākajiem vīndaru ciemiem pasaulē
! 3★★
JAUNUMS
Šablī (Chablis). Burgundijas klasiskās renesanses pils – Chateau D`Ancy-le-Fran. Abbaye de
Fontenay – Francijas vecākais cisterciešu klosteris, kas saglabājies līdz mūsdienām un ir iekļauts
UNESCO mantojuma sarakstā. Uzbūvēts dziļi mežā, klosteris nodrošināja tā iemītniekiem mieru un nošķirtību. Burgundijas galvenā
pilsēta Dižona izceļas ar lielisku arhitektūru, kuru tā mantojusi no Burgundijas hercogiem. 13. gs. celtā gotiskā stila Notre-Dame ar slaveno
Žakmāra pulksteni. Grad Cru vīna dārzi, kur tiek darīti paši slavenākie Burgundijas vīni. Bona (Beaune) – viena no Burgundijas pērlēm.
Hotel-Dieu 1443. gadā kā slimnīcu trūcīgajiem izveidoja Burgundijas hercoga kanclers Nikolā Rolēns. Īpaša tā iezīme ir glazētā dakstiņu
jumta ģeometriskais raksts. Ekskursija un degustācija Burgundijas sinepju ražotnē. Arc-et-Senans kā ideālo pilsētu 18. gs. projektēja
un cēla Klods Nikolā Ledū. Viena no Juras kalnu skaistākajām vietām ir Erisonas ieleja un tās ūdenskritumi – Cascades du Herrison. Alpu
kalnu augstākā virsotne Monblāns un pasaulslavenais kalnu kūrorts Šamonī. Romantiskā Francijas mazpilsētiņa Anesī. Pastaiga Bastei
klinšu parkā Saksijas Šveicē. Drēzdene ir viena no skaistākajām Vācijas un Saksijas zemes pilsētām: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.
Meisene ir slavena ar savu porcelānu, jo Eiropas pirmā porcelāna manufaktūra dibinā 1710. gadā.
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laiks

FRANČU BOHĒMA

8 dienas
15.07.-22.07.

cena naktsmītnes

885 3★★★
Lidojums Rīga – Nica – Rīga. Senpoldevansa – viens no slavenākajiem un visvairāk apmeklētajiem
kalnu ciemiem. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras
! 3★★
JAUNUMS
krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs, muzeju cienītāju meka. Baroneses Beatrises
Rotšildas rozā villa un dārzi. Džeza atmosfēra Juan-les-Pins. Grāsa – Francijas smaržu galvaspilsēta,
kuras slava aug lavandu, mimozu, jasmīnu un rožu laukos. St-Raphael piekrastes panorāmas ceļš. Strūklaku pilsēta Eksaprovansa. Pont du
Gard – jau paši romieši uzskatīja, ka 49 m augstais tilts ir viņu būvniecības īpašs sasniegums. Les Baux de Provence citadele, no kuras vecās
pils paveras fantastisks skats uz Pekles ieleju un klintīm. Aviņona – kādreizējā pāvestu rezidence ar Senbenezē tiltu un pili. Svētdienas tirgus
L`Isle sur la Sorgue. Krāsu ciems Roussillon vēl līdz 20. gs. 30. gadiem bija okera ieguves centrs. Marseļa – Francijas vecākā un trešā lielākā
pilsēta, kuru romieši dibināja 103. gadā p.m.ē., un kādu laiku tā bijusi visas Provansas galvaspilsēta. Les Calaques – šaurie līcīši starp Marseļu
un Kasisu (Cassis). Kannas – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties starptautiskajam Kannu kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai.

PARĪZE, ATLANTIJAS PIEKRASTE UN LUĀRAS IELEJA
9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara. Normandijas nozīmīgākā pilsēta Ruāna 31.07.-08.08. 695 3★★★
3★★
ar slaveno katedrāli un Žannas d’Arkas sārta vietu. Fekampa – kādreizējā svētceļnieku vieta ar
benediktiešu klosteri. Etretas baltās alabastra kaļķu klintis Atlantijas okeāna piekrastē. Normandijas
ostas pilsēta Onﬂēra, kuru 19. gs. bija iecienījuši slaveni tā laika gleznotāji. 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. 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. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki, modernās arhitektūras paraugs
Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Lidojums Parīze – Rīga.
PARĪZE, ŽIVERNĪ UN LUĀRAS IELEJA

6 dienas
04.08.-09.08. 695 3★★★
Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle,
3★★
Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Impresionisma sirds
Živernī – Kloda Monē māja un dārzs. Versaļas pils – Francijas galma pastāvīgā rezidence no 1682. līdz
1789. gadam. Pils un dārzu kompleksu centās atdarināt lielākie Eiropas galmi. Luāras ieleja: Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja. Šambora –
varenākā no Luāras pilīm. Šenonso – Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras upi. Vilandrī – renesanses laika pils
ar skaistiem franču stila dārziem. Vēsturiski nozīmīgā Ambuāzas pils. Tūra – kristietības centrs agrajos viduslaikos. Šartras katedrāle –
viena no interesantākajām un skaistākajām gotiskajām katedrālēm ar unikālu krāsaino vitrāžu kolekciju.

FRANCIJAS RIVJĒRA
5 dienas
08.08.-12.08. 675 3★★★
Lidojums Rīga – Nica – Rīga. 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. Baroneses Beatrises Rotšildas rozā villa un dārzi. 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 Vidusjūras malā. Mustjēsentmarī (Moustiers Saints
Marie) – pievilcīga kalnu pilsētiņa, kura ir slavena ar faience keramikas tradīcijām.
PARĪZE, ŽIVERNĪ, LUĀRAS IELEJA UN LUKSEMBURGA AR ŠAMPANIETI REIMSĀ UN VĪNU AMBUĀZĀ

10 dienas
10.08.-19.08. 595 3★★★
Kvedlinburga – pilsētiņa ar 800 gadus vecām pildrežģu mājām un gleznainām bruģētām ieliņām.
3★★
Reimsas katedrāle un šampanieša degustācija. Impresionisma sirds Živernī – Kloda Monē māja
un dārzs. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki, modernās
arhitektūras paraugs Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Luāras ieleja: Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja. Šambora –
varenākā no Luāras pilīm. Šenonso – Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras upi. Vilandrī – renesanses laika pils
ar skaistiem franču stila dārziem. Vēsturiski nozīmīgā Ambuāzas pils un vīna svētki. Tūra – kristietības centrs agrajos viduslaikos. Krāšņā
pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, ﬁnanšu, banku darījumu un transporta centrs. Pastaiga Sansusī
(Sanssousi) pils parkā.

PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLĒNU BRĪVDIENĀS īpašs piedāvājums ģimenēm!

6 dienas

530

42. lpp.

FRANCIJA KOPĀ AR ARNI OZOLU
8 dienas
Lidojums Rīga – Parīze – Nica – Rīga. Versaļas pils – Francijas galma pastāvīgā rezidence no 1682. līdz 02.09.-09.09. 885 3★★★
3★★
1789. gadam un valsts politiskais centrs absolūtisma laikā. 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. A. Dimā aprakstītā Larošela – sena ostas pilsēta un cietoksnis pie
Atlantijas okeāna. Konjaka – ja māju sienas ir apaugušas ar melnu sēnīti, tas liecina, ka tajā tiek glabāts konjaks un tas izgaro mājas iekšienē.
Bordo apskate. Dune du Pilat – Eiropas lielākā smilšu kāpa. Austeru degustācija Arkašonā. Senemiljona – kaļķakmens klinšu ieskautais
vīndaru ciematiņš pie Bordo. Dordoņas ieleja – dabas veidots brīnums, viena no Francijas krāšņākajām un auglīgākajām ielejām. Lasko ala
ir pazīstama ar aizvēsturisko laiku zīmējumiem uz alas sienām, kuros attēloti fantastiski dzīvnieki. Rokfora, ko slavenu padarījusi siera šķirne.
Rokamadūra – pilsēta, kuras viduslaiku mājas un torņi šķiet kā izauguši no klints. Aviņona – kādreizējā pāvestu rezidence ar Senbenezē
tiltu un pili. Arla – bijusī romiešu Gallijas galvaspilsēta. Pont du Gard – jau paši romieši uzskatīja, ka 49 m augstais tilts ir viņu būvniecības
īpašs sasniegums. Marseļa – Francijas vecākā un trešā lielākā pilsēta, kuru romieši dibināja 103. gadā p.m.ē., un kādu laiku tā bijusi visas
Provansas galvaspilsēta.
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3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ceļojuma apraksts

laiks

PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA, KARNAKA UN KVIBERONAS PUSSALA

7 dienas
10.08.-16.08.

cena naktsmītnes

795 3★★★
Lidojums Rīga – Frankfurte – Parīze – Frankfurte – Rīga. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze:
3★★
Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons
Monmartrā. Impresionisma sirds Živernī – Kloda Monē māja un dārzs. Normandijas galvaspilsēta
Ruāna ar slaveno katedrāli un Žannas d’Arkas sārta vietu. Fekampa – kādreizējā svētceļnieku vieta ar benediktiešu klosteri. Etretas
baltās alabastra kaļķu klintis Atlantijas okeāna piekrastē. Normandijas ostas pilsēta Onﬂēra, kuru 19. gs. bija iecienījuši slaveni tā laika
gleznotāji. 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. Kviberonas pussala, kura agrāk bija sala, tās zvejas osta un kūrorts Quiberon. Karnaka – viena no izcilākajām vēsturiskajām vietām
pasaulē ar gandrīz 3000 stateniski novietotiem akmens stabiem – menhiriem.

FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA
8 dienas
12.09.-19.09. 850 3★★★
Lidojums Rīga – Nica – Barselona – Rīga (12.09.-19.09.).
3★★
04.10.-11.10.
Lidojums Rīga – Barselona – Milāna – Rīga (04.10.-11.10.).
Karaliskā Monako pundurvalstiņa un Montekarlo azartspēļu elle. Francijas 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. Costa Brava Roses kūrorts pie Vidusjūras. 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.
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN NICA

9 dienas

695

10. lpp.

MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN SARDĪNIJA

11 dienas

765

11. lpp.

SICĪLIJA, SARDĪNIJA UN KORSIKA

13 dienas

1235 11. lpp.

PA KORSIKAS KALNU VIRSOTNĒM

10 dienas

725

17. lpp.

PAVASARIS BENELUX VALSTĪS

7 dienas
Turpceļš ar autobusu. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, 13.04.-19.04. 560 3★★★
3★★
ﬁnanšu, banku darījumu un transporta centrs. Brisele, kuru slavenu dara Atomium, čurājošais puisītis, 21.04.-27.04.
Eirokvartāls, rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils un beļģu šokolāde. Ziemeļu Venēcija Brige
ir viens no populārākajiem ceļojuma galamērķiem Beļģijā. Rubensa pilsēta Antverpene. Dinant – pilsētas nosaukums cēlies no ķeltu
valodas vārdiem Divo-Nanto, kas nozīmē “Dievišķā ieleja” jeb “Debesu aiza”. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts
dārzs, ko sadala tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā
redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno porcelānu. Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras.
Holande miniatūrā – Madurodam. Hāga – faktiskā valsts galvaspilsēta. 30 km garais Afsluitdijk dambis. Kosmopolītiskā Amsterdama:
Tiso kundzes vaska ﬁgūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. Lidojums Brisele – Rīga.

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ

7 dienas

440

45. lpp.

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ

4 dienas

645

46. lpp.

PARĪZE, AMSTERDAMA, BRIGE UN ZIEDU LAIKS HOLANDĒ

7 dienas
08.05.-14.05. 555 3★★★
Lidojums Rīga – Brisele. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki,
3★★
modernās arhitektūras paraugs Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Franču mode,
smaržas un virtuve. Ziemeļu Venēcija Brige ir viens no populārākajiem ceļojuma galamērķiem Beļģijā.
Kosmopolītiskā un brīvdomīgā Amsterdama ar Tiso kundzes vaska ﬁgūru muzeju, DAM laukumu, sarkano lukturu kvartālu. Pasaulē
lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, ko sadala tipiskie Holandes kanāli un takas starp hiacintēm, tulpēm un
narcisēm. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno porcelānu. Brauciens
pār Afsluitdijk dambi. Slaveno Brēmenes muzikantu pilsēta Vēzeres upes krastos – Brēmene.
Mājupceļš ar autobusu.
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ceļojuma apraksts

laiks

PARĪZE, LUKSEMBURGA UN MOZELES IELEJA

8 dienas
20.09.-27.09.

cena naktsmītnes

450 3★★★
Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Luvra, Elizejas lauki,
3★★
Pompidū centrs, Sitē sala, mākslinieku rajons Monmartrā. Parīzes simbols – 1889. gadā Pasaules
izstādei būvētais Eifeļa tornis. Brauciens ar kuģīti pa Sēnas upi. Franču mode, franču virtuve... Pilis
Parīzes tuvumā: franču renesanses paraugs Fontenblo, 17. gadsimta pils ar familiāru noskaņojumu Volevikonta. Krāšņā pundurvalsts
Eiropas vidienē Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, ﬁnanšu, banku darījumu un transporta centrs. Mozeles ielejas skaistākās
pilsētas Kohema un Bernkastel Kues. Kvedlinburga – pilsētiņa ar 800 gadu vecām pildrežģu mājām un gleznainām bruģētām ieliņām.

ROMANTISKĀS ZIEMEĻŪRAS MĀSAS – HOLANDE UN BEĻĢIJA

7 dienas
Lidojums Rīga – Diseldorfa. Lēvena – vēsturiska ﬂāmu pilsēta, kura bija nozīmīga audumu tirdzniecības 11.08.-17.08. 535 3★★★
3★★
vieta un zinātniskais centrs. Brisele, kuru slavenu dara Atomium, čurājošais puisītis, Eirokvartāls,
rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils un beļģu šokolāde. Ziemeļu Venēcija Brige ir viens no
populārākajiem ceļojuma galamērķiem Beļģijā. Torņu un brīvības pilsēta Ģente. Rubensa pilsēta Antverpene. Hāga – faktiskā valsts
galvaspilsēta. Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras. Holande miniatūrā – Madurodam. Brīvdabas muzejs Zaanse
Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno porcelānu. Kosmopolītiskā Amsterdama: Tiso kundzes
vaska ﬁgūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. Edamer siera dzimtene Edama. Zvejnieku pilsētiņa Volendama. Pēc plūdiem
12. gs. Markena salu ar cietzemi vieno 2 km gara zemes strēle. 30 km garais Afsluitdijk dambis. Slaveno Brēmenes muzikantu pilsēta
Vēzeres upes krastos Brēmene. Mājupceļš ar autobusu.

TRADĪCIJU ZEME ANGLIJA

7 dienas
20.08.-26.08. 615 3★★★
Lidojums Rīga – Londona. Vindzoras pils, senākā pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils Lielbritānijā.
Kultūras un ﬁnanšu metropole Londona: panorāmas rats London Eye, Tauers, Trafalgaras laukums,
Nacionālā galerija, Vestminsteras abatija un parlaments, Britu muzejs, Bekingemas pils, Soho kvartāls u.c. Visdzīvākā no Anglijas
pilīm – Vorvika. V. Šekspīra pilsēta Stratforda. Megalītiskās kultūras ievērojamākais piemineklis Anglijā – Stounhendža. Savdabīgs
iežu atsegums Anglijas pakalnos – Baltais zirgs. Karaļa Artūra pēdējā atdusas vieta – Glastonberijas abatija. Prāmis Kalē – Duvra.
Mājupceļš ar autobusu.

TRADĪCIJU ZEME ANGLIJA II
8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Prāmis Kalē – Duvra. Lamanšs, majestātiskās 100 m augstās Dover baltās klintis. 09.07.-16.07. 725 3★★★
Anglijas atslēga Duvras pils. Anglikāņu Vatikāns – Kenterberijas katedrāle (UNESCO), vēsturiskais
Kenterberijas ciematiņš. Grīničas Karaliskā observatorija, 0 meridiāns, vieta, kur pasaule sāk skaitīt laiku. Kultūras un ﬁnanšu
metropole Londona: panorāmas rats London Eye, pilsētas sirds Vestminsteras abatija un parlaments, Bekingemas pils, Soho kvartāls
u.c. Megalītiskās kultūras ievērojamākais piemineklis Anglijā – Stounhendža. Savdabīgi iežu atsegumi Anglijas pakalnos – Baltais zirgs.
Karaļa Artūra pēdējā atdusas vieta – Glastonberijas abatija. Anglijas vēsturiskā galvaspilsēta Vinčestera, pils Lielā zāle un leģendām
apvītais Apaļais galds, kas pulcējis karaļa Artūra bruņiniekus. Karalienes Eleonoras dārzs. Septiņu māsu klintis. Britu Rivjēra Braitona,
ekstravagantais Karaliskais paviljons – viens no pārsteidzošākajiem un skaistākajiem Austrumu greznības paraugiem vecajā Eiropā.
Lidojums Londona – Rīga.
ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA
10 dienas
30.07.-08.08. 1125 3★★★
Lidojums Rīga – Aberdīna. Dunnator pils, viduslaiku nocietinājums stāvā kraujā virs jūras.
3★★
Romantiskā Glemisas pils, kur bērnību pavadījusi karaliene māte un, iespējams, risinājušies Šekspīra
1 ★★★
drāmas Makbets notikumi. Golfa dzimtene St. Andrews, skotu viskija fabrika un degustācija. Skotijai
nozīmīgā Stirlingas pils, Viljama Vollesa piemineklis. Skotijas sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze...
Ezeru un kalnu zeme Trosaksu nacionālais parks. Inchmahome Priory, kalnu ainavas un Duke’s Pass, Skotijas Robina Huda – Roba
Roja – darbības vietas. Snovdonijas nacionālais parks Velsā. Grampiana kalni. Visdzīvākā no Anglijas pilīm – Vorvika. V. Šekspīra pilsēta
Stratforda. Megalītiskās kultūras ievērojamākais piemineklis Anglijā – Stounhendža. Savdabīgi iežu atsegumi Anglijas pakalnos – Baltais
zirgs. Londona: pilsētas sirds Vestminsteras abatija un parlaments, Bekingemas pils, Soho kvartāls, Tauers, Trafalgaras laukums u.c.
Brīvais laiks pilsētas un muzeju apskatei – Britu muzejs, Nacionālā galerija, Tiso kundzes vaska ﬁgūru muzejs u.c. Vindzoras pils, senākā
pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils Lielbritānijā. Lidojums Londona – Rīga.
SKOTIJA AR SKAJAS SALU

8 dienas
20.07.-27.07. 960 3★★★
Lidojums Rīga – Aberdīna. Cairngorms nacionālais parks, tā kailo kalnu plašumi un sniegotās
virsotnes. Sena viskija darītava un neiztrūkstoša degustācija. Nesijas gaidīšana pie Lohnesa ezera.
Skotijas ikona Ērkvitas pilsdrupas. Lielākā no iekšējo Hebridu salām Skajas sala, Eiropas dabas dārgakmens ar fjordu, vulkānisku kalnu
un klinšu veidojumu ainavām. Meltas ūdenskritums, kas gāžas Atlantijas okeānā pa bazalta klintīm. Skotijas pastkarte Donanas salas
pils. Trīs māsu ieleja pie Glenko. Kaledonijas kanāli un daudzpakāpju slūžu sistēmas (Neptūna kāpnes). Skotijai nozīmīgā Stirlingas
pils, Viljama Vollesa piemineklis. Skotijas sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze... Ezeru un kalnu zeme Trosaksu nacionālais parks.
Inchmahome Priory, kalnu ainavas un Duke’s Pass, Skotijas Robina Huda – Roba Roja – darbības vietas. Romantiskā Glemisas pils, kur
bērnību pavadījusi karaliene māte un, iespējams, risinājušies Šekspīra drāmas Makbets notikumi. Skotijas vizītakarte Dunnator pils,
viduslaiku nocietinājums stāvā kraujā virs jūras. Lidojums Aberdīna – Rīga.

ANGLIJAS DĀRZU, MĪTU UN MĀKSLINIEKU KARALISTE KORNVOLA
8 dienas
10.08.-17.08. 995 3★★★
Lidojums Rīga – Londona. Londona: pilsētas sirds Vestminsteras abatija un parlaments,
3★★
Bekingemas pils, Soho kvartāls, Tauers, Trafalgaras laukums u.c. Megalītiskās kultūras ievērojamākais
piemineklis Anglijā – Stounhendža. Čedaras kanjons. Zvejnieku ciematiņš Clovelly. Karaļa Artūra
pils Tindželas drupas. Mākslinieku un vēju pilsēta St.Ives. Lendsenda jeb Pasaules mala – tālākais Lielbritānija punkts. Sentmaikla
kalns – britu atbilde Senmišela klosterim Francijā. Kainensa līcis un mežonīgais, bet skaistais Kornvolas klinšu krasts. Iespēja apmeklēt
vēsturiskās Geevor vara raktuves. Pasaules dārzs – Ēdenes projekts. Lidojums Londona – Rīga.

80

3★★★, 3★★

1 ★★★

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

ceļojuma apraksts

laiks

BARSELONA UN KATALONIJA

6 un 7 dienas
01.04.-06.04.
27.04.-03.05.

cena naktsmītnes

775 3★★★
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Gueja
795 3★★
parks, Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls. Montserrata – svētceļojumu vieta un
klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā, kurā tiek godāta Katalonijas patronese – Melnā Madonna La
Moreneta. Salvadora Dalī muzejs-teātris Figueres ir viens no populārākajiem muzejiem Spānijā. Dalī dāvana savai mūzai, Galas rezidence –
Pubolas pils. Costa Brava Roses kūrorts pie Vidusjūras. Provinces galvaspilsēta Žironai ir labi saglabājusies vecpilsēta, kura, pēc vēsturnieku
uzskatiem, ir senā Gerunda, ko savos darbos ir pieminējuši Plīnijs un Cēzars. Katalonijas vīna degustācija. Taragona – senās Romas dibināta
pilsēta, bijusī provinces galvaspilsēta, no kurienes romieši iesāka Ibērijas pussalas kolonizēšanu. Sitges aristokrātiskā jūrmala un pilsētas
apskate. 01.04.-06.04. (6 dienas), 27.04.-03.05. (7 dienas)

ZIEMEĻSPĀNIJA GAR JĒKABA CEĻU UN PICOS DE EUROPA
LĪDZ SANTJAGO DE KOMPOSTELA UN BISKAJAS LĪCIM

9 dienas
23.07.-31.07. 955 3★★★
Lidojums Rīga – Frankfurte – Bilbao – Frankfurte – Rīga. Burgosas vecpilsēta un tās rota – kādreizējo
3★★
Kastīlijas un Leonas karaļu rezidences lepnums un viena no Spānijā lielākajām katedrālēm. Leona –
nozīmīgs posms svētceļā uz Santjago de Kompastelu, Eiropā lielākās un greznākās vitrāžas Leonas
katedrālē. Vieni no pasaulē vislabāk saglabātajiem romiešu laiku mūriem ap Lugo vecpilsētu. Pasaulē trešā apmeklētākā svētvieta pēc
Romas un Jeruzalemes arī mūsdienās ir Santjago de Kompostela, kas celta vietā, kur apustuļa Jēkaba apbedījuma vietā parādījusies
zvaigzne (Campus Stellae). Oviedo – Astūrijas pagātne un tagadne perfektā harmonijā. Pa Gaudi pēdām – bīskapa pils Astorgā un
vasaras pils Comilles. Iespēja dienu pavadīt Eiropā lielākajā kaļķakmens kalnu masīvā Picos de Europa. Gleznas klinšu arkas un krāsaini
zvejniekciemati Biskaja līča piekrastē.

SAULES SVĒTĪTĀ VANDAĻU ZEME ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS

7 dienas
28.04.-04.05. 895 3★★★
Lidojums Rīga – Frankfurte – Madride – Frankfurte – Rīga.
3★★
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, kura atrodas pie Spānijas, taču spāņiem šī teritorija piederējusi neilgi, jo kopš 1704. gada tā ir britu pārziņā. Ronda –
dramatiska pilsēta uz aizas malas ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā. Granada: Alhambras pils, karaliskā kapela, katedrāle, tirgus. Čigānu
kvartāls un ﬂamenko vakars.

PIRENEJU SKAISTĀKĀS VIETAS kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem

8 dienas

995

17. lpp.

ANDORA, PIRENEJU KALNI UN BARSELONA

6 dienas
02.08.-07.08. 745 3★★★
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Kalnu krokās starp Spāniju un Franciju paslēpusies pundurvalstiņa
3★★
Andora (Andorra). 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. 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. Lurda – neliela, bet slavena pilsētiņa Pireneju priekškalnēs, kas plaši pazīstama,
kā Sv. Marijas parādīšanās vieta. Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia katedrāle,
vecpilsētas gotiskais kvartāls. Montserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā.

SAULES ZELTĪTĀ SPĀNIJA
12 dienas
21.09.-02.10. 1175 3★★★
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Madride: Prado gleznu galerija. Pilsētas sirds un oﬁciālais centrs –
3★★
laukums Puerta del Sol (Saules vārti) ir pusmēness formā. El Greko slavinātā senā Toledo: cietoksnis,
baroka katedrāle, ieroču darbnīcas. Kordova: Lielā mošeja, senais ebreju kvartāls, tirgus Corredera.
Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja – Andalūzijas pērle ar lielāko gotisko katedrāli Eiropā un pilsētas simbolu Hiraldas tornis. Bijusī tabakas
fabrikas ēka, kurā Prospērs Merimē licis norisināties daļai notikumu stāstā Karmena. Heresas vīna ražošanas tradīcijas un degustācija.
Gibraltāra klints, kura atrodas pie Spānijas, taču spāņiem šī teritorija piederējusi neilgi, jo kopš 1704. gada tā ir britu pārziņā. Ronda –
dramatiska pilsēta uz aizas malas ar Andalūzijas bandītu muzeju un vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā tiek uzskatīta arī par korridas dzimteni.
Atpūta pie Vidusjūras Costa del Sol piekrastē. 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 ﬂamenko vakars. Alikante –
Costa Blanka piekrastes tūrisma centrs. Montserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā, kurā tiek godāta
Katalonijas patronese – Melnā Madonna La Moreneta. Barselona: Rambla avēnija, unikālās Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks,
Sagrada Familia katedrāle.
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EIROPA // Spānija / Portugāle / Kanāriju, Azoru un Vidusjūras salas / Madeira / Itālija
ceļojuma apraksts

laiks

MADRIDE, ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS

9 dienas
08.10.-16.10.

cena naktsmītnes

1025 3★★★
Lidojums Rīga – Frankfurte – Madride – Frankfurte – Rīga. Madride: Prado gleznu galerija. Pilsētas sirds
3★★
un oﬁciālais centrs – laukums Puerta del Sol (Saules vārti) ir pusmēness formā. 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. Heresas vīna ražošanas tradīcijas un degustācija.
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 ﬂamenko vakars. Vidusjūra Costa del Sol piekrastē. Ronda – dramatiska pilsēta uz
aizas malas ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā. Gibraltāra klints – strīdu un karu objekts kopš Herkulesa laikiem. Tā atrodas pie Spānijas,
taču spāņiem šī teritorija piederējusi neilgi, jo kopš 1704. gada tā ir britu pārziņā.

MADRIDES LIELAIS LOKS
6 dienas
Lidojums Rīga – Helsinki – Madride – Helsinki– Rīga. Spānijas galvaspilsēta Madride. Greznā karaļa pils 17.11.-22.11. 750 3★★★
3★★
Palacio Real atrodas kādreizējā mauru cietokšņa jeb alkazara vietā, kas pēc 1085. gada tika izmantots
kā valdnieku rezidence. Itāliešu arhitekta Džovani Batistas Sakeri vadībā pils celtniecība ilga no 1738.
līdz 1764. gadam. Pilsētas sirds un oﬁciālais centrs – laukums Puerta del Sol (Saules vārti) ir pusmēness formā. Plaza Mayor ir iecienīta
sabiedriska vieta ar tradicionāliem spāņu krodziņiem un restorāniem. Vienīgais stiklotais dzelzs konstrukcijas tirgus Madridē – Mercado
de San Miguel. Alfonso XII monuments Retiro parkā. Prado muzeja nozīmīgākā daļa ir spānu karaļnama kolekcijas un pasaulē plašākais
spāņu mākslinieku Velaskesa un Goijas gleznu krājums. El Escorial – Filipa II San Lorenzo de El Escorial pils atrodas Sjerras de Gvadarramas
priekškalnē. Eskoriala arhitektūras stilu sauc par desornamentādo – “neizgreznoto”. Santa Cruz del Valle de los Caidos – kritušo ielejas
svētais krusts un 250 m klints dziļumā izkaltā bazilika. El Greko slavinātā senā Toledo: cietoksnis, baroka katedrāle, ieroču darbnīcas.
Segovijas vecpilsēta atrodas augstu uz kalna atradzes, un to ieskauj divas upes – Eresma un Klamoresa. 1. gs. beigās romiešu būvētais
akvedukts tika izmantots līdz pat 19. gs. beigām.
BRĪVDIENAS PORTUGĀLĒ
6 dienas
02.04.-07.04. 715 3★★★
02.04. grupai Lieldienu laiks Portugālē.
Lidojums Rīga – Lisabona. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. Karaliskā Sintra. 02.05.-07.05.
Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša. Alcubasas un UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā
iekļautais Bataljas klosteris. Viduslaiku Portugāles galvaspilsēta Kuimbra, muzikāla novakare ar Kuimbras fado. Portugāles svētvieta
Fatima. Pusdienas Almerimā, kur var nobaudīt pēc īpašas receptes gatavotu akmens zupu. Santarema – iecienīta karaļu un mūsdienu
Portugāles valdības pārstāvju uzturēšanās vieta. Gleznainā mazpilsēta Tomāra un templiešu cietoksnis. 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. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni. Fado
mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Expo pilsētiņas modernā arhitektūra, okeanārijs un naktsdzīve. Lidojums Lisabona – Rīga.
PORTUGĀLE NO PORTO VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI
9 dienas
27.04.-05.05. 895 3★★★
21.06. grupai lustīga Jāņu svinēšana Porto (viesnīca Porto vecpilsētā).
Lidojums Rīga – Portu. Portu: kolorītā ostas vecpilsēta, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Doru (Zelta) upi. 21.06.-29.06. 1015
Iespēja degustēt slavenos stiprinātos portvīnus. Maltīte tradicionālā krodziņā zvejnieku ciematiņā 06.10.-14.10. 975
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. Doru ieleja – vīnogu audzēšanas tradīcijas un degustācija Santa Marta de Penaguiao. Portugāļiem
vēsturiski nozīmīgā Viseu. Koimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās universitātes rezidence. Portugāles svētvieta Fatima.
Bataljas klosteris (UNESCO). Viduslaiku mūriem apjoztā, romantiskā Obiduša. 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.
PORTUGĀLE CAURI NOVADIEM UN GADSIMTIEM

11 dienas
10.10.-20.10. 1195 3★★★
Lidojums Rīga – Portu. Portu: kolorītā ostas vecpilsēta, Ribeiras krastmala, katedrāles rajons. Gustava
Eifeļa būvētais tilts pār Doru (Zelta) upi. Portugāļu nācijas šūpulis Gimaraeša. Ainaviskā Braga. Pirmā
portugāļu grāﬁste Barseluša un populārās leģendas varonis gailis. Vēsturiski nozīmīgā Viseu. Lamegu gotiskā katedrāle. Vīnogu
audzēšanas tradīcijas un degustācija Santa Marta Penaguiao Doru ielejā. Serra da Estrela kalnu ainavas. Portugāles Venēcija Aveiru,
brauciens ar laivām pa kanāliem. Krāsainās zvejnieku mājas Košta Nova ciematā. Koimbra, muzikāla novakare ar Kuimbras fado.
Portugāles svētvieta Fatima. Tomāras templiešu cietoksnis. Santarema – iecienīta karaļu un mūsdienu Portugāles valdības pārstāvju
uzturēšanās vieta. Sintra (UNESCO) – daudzveidīgām pilīm un krāšniem parkiem bagāta pasaule, ko Bairons nosaucis par savu paradīzi,
Palacio da Pena. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni EXPO
rajonā. Fado mūzika. Trojas pussala ar pirmatnējām ainavām. Leģendārā Sagriša, kur sācies sapnis par lielajiem atklājumiem. Brauciens
ar kuģīti pa okeānu gar Algarves piekrasti un klinšu alu apmeklējums, pludmale un atpūta. Lidojums Faro – Rīga.

PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU

8 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona. Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni EXPO rajonā. Fado 14.07.-21.07. 950 3★★★★
3★★★
mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Lisabonas Rivjēra Cascais. Eiropas kontinenta galējais rietumu
ø
punkts Rokas rags. Karaliskā Sintra. Viduslaiku mūriem apjoztā romantiskā Obiduša. Okeāna piekraste
Nazārē. Portugāles svētvieta Fatima. Gotikas pērle Bataljas klosteris (UNESCO). Portugāles Venēcija
Aveiro, brauciens ar laivu pa kanāliem. Laiks atpūtai pie okeāna Costa Nova, dzīvespriecīgi krāsotie nami un Saules pludmale. Portu:
kolorītā vecpilsēta, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Doru (Zelta) upi. Seno leģendu un gadsimtu elpa Miņu reģionā: vēsturiskā Viana da
Castelu, ainaviskā Braga un pirmā portugāļu grāﬁste Barseluša un tās leģendārais gailis. Lidojums Portu – Rīga.

KANĀRIJU SALU KALNU TŪRE AR UZKĀPŠANU ATLANTIJAS SALU AUGSTĀKAJĀ VIRSOTNĒ TEIDĒ (3718 M)

82

3

,3

★★★

★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti, apdrošināšana

8 dienas

1195 18. lpp.

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ATLANTĪDAS VIRSOTNES TENERIFE UN GRANKANĀRIJA – KANĀRIJU SALAS

8 dienas

1295 9. lpp.

NO UGUNS KALNIEM LĪDZ KAKTUSU DĀRZIEM – KANĀRIJU SALU EKSOTIKA LANSEROTE UN FUERTEVENTURA 5 dienas

1115 8. lpp.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA LIELDIENĀS

5 dienas

975

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA

8 dienas

no 1125 9. lpp.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ZELTA SALA PORTO SANTO

8 dienas

1215 9. lpp.

10. lpp.

ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS

4 dienas salās

995

ZAĻĀ RAGA SALAS (CABO VERDE)

5 dienas salās

1790 10. lpp.

10. lpp.

NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA aktīvai atpūtai un baudai
6 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Sperlonga – Odiseja piekrastes romantiskākā pilsēta. Visintriģējošākā no 02.04.-07.04. 795 3★★★
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. Romas vēsturiskās vietas: Kolizejs, Forums,
Venēcijas laukums, Navonas laukums, Panteons. Iespēja baudīt itāļu nacionālo virtuvi, limončello un īsti dienvidniecisku gaisotni!
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA aktīvai atpūtai un baudai
4 dienas
03.04.-06.04. 740 3★★★
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!
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI UN ISKJAS SALAS patīkamai atpūtai pavasara brīvdienās 6 dienas
30.04.-05.05. 845 3★★★
Lidojums Rīga – Roma – 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. 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, limončello un īsti dienvidniecisku gaisotni!
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI

9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. 20.04.-28.04. 745 3★★★
3★★
Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle, 16.07.-24.07.
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.

EIROPAS EZERU SONĀTE Ungārija, Slovēnija, Itālija
9 dienas
11.07.-19.07. 645 3★★★
Turpceļš ar autobusu. Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu. Vīna degustācija Liču
3★★
ģimenes vīna laukos pie Velences ezera. Ekskursija gleznainajā Tihaņas pussalā pie ungāru jūras
Balatona ezera un pelde Eiropas siltākajā minerālūdens ezerā Hēvīzā. Ainaviskā Alpu kūrortpilsēta
Bleda smaragdzaļa ezeriņa krastā. Bohiņas ezers, kura dzidrajos ūdeņos spoguļojas varenie Slovēnijas Jūlija Alpi. 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.
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EIROPA // Itālija / Vidusjūras salas
ceļojuma apraksts

laiks

NOSLĒPUMAINĀ ITĀLIJA pa Dena Brauna pēdām Itālijas vēsturiskajās pilsētās Romā, Florencē, Venēcijā!

9 dienas
10.04.-18.04.

cena naktsmītnes

695 3★★★
Lidojums Rīga – Roma. Romas vēsturiskās vietas: antīkā un barokālā Roma. Pāvesta valsts Vatikāns:
Sv. Pētera katedrāle un Vatikāna muzeji. Tivoli – iecienīts seno romiešu kūrorts ar greznām villām,
noslēpumainiem dārziem un antīkām skulptūrām. Asīze – harismātiska Sv. Franciska pilsēta, kuras bazilika iekļauta UNESCO pasaules
kultūras mantojuma sarakstā. Orvjeto – pilsēta, kas no visiem skatu punktiem izskatās burvīgi, jo atrodas uz 300 m augstā plato, tā
noraugoties uz vīna dārziem klāto līdzenumu no sava klinšainā balkona. Ravenna – senās Rietumeiropas impērijas galvaspilsēta ir slavena
ar agrīnās kristietības laika mozaīkām un pārsteidzoši jaukajām vecajām ieliņām, plašajiem, viduslaiku celtņu ieskautajiem laukumiem.
Toskānas pakalni, vīnogulāji, olīvu dārzi, uz kuru fona parādās burvīgās pilsētiņas – Kortona un Pjenca. Renesanses šūpulis Florence:
Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Zušu maltīte pie Adrijas jūras Comacchio. Venēcija: Lielais kanāls, Sv.
Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Mājupceļš ar autobusu.

NOSLĒPUMAINĀ ITĀLIJA pa Dena Brauna pēdām Itālijas vēsturiskajās pilsētās Romā, Florencē, Venēcijā! 7 dienas
Itālijas senās vēstures, kultūras un sakrālās vietas izvērtēsim kā šā laika kulta rakstnieka Dena Brauna 17.10.-23.10. 795 3★★★
intriģējošo romānu sižetu aculiecinieces... Lidojums Rīga – Roma. Romas vēsturiskās vietas: antīkā un
barokālā Roma. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle un Vatikāna muzeji. Tivoli – iecienīts seno romiešu kūrorts ar greznām villām,
noslēpumainiem dārziem un antīkām skulptūrām. Svētā Franciska Asīze. Toskānas pakalni, vīnogulāji, olīvu dārzi, uz kuru fona parādās
burvīgās mazpilsētas – Kortona un Montepulciano ar noslēpumainajiem pazemes labirintiem. Brunello di Montalcino vīnu degustācija
Toskānas dienvidu reģionā. Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce
bazilika. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Lidojums Milāna – Rīga.
ITĀLIJAS DIENVIDI STARP 3 JŪRĀM Apūlija un Kalabrija

8 dienas
Skaistākās vietas ceļojumā no Jonijas un Tirēnu jūru klinšainajām pilsētiņām līdz Adrijas jūras Apūlijas
24.05.-31.05. 975 3★★★
balto smilšu pludmalēm! Kalabrijas reģiona romantiskās mazpilsētiņas: Pizzo, Tropea, Paola, Diamante. 20.09.-27.09.
HB
Atpūta pie Tirēnu jūras Isola di Dino. Apūlijas centrs un nozīmīgākā Dienviditālijas ostas pilsēta Bari.
Leče – Itālijas dienvidu skaistākā baroka pilsēta. Otranto – tūkstoš gadus senā ostas pilsētiņa pie Adrijas
jūras. Augļu dārzu, olīvu un vīna lauku ieskautā Trulli arhitektūra Alberobello – dēvēta par balto pasaku. Kalabrijas un Apūlijas reģionu bagātie
vīnogu un olīvu dārzi, vīna pagrabi un lauku saimniecības ar īpašu dienvidnieku viesmīlību baudai, atpūtai. Lidojums Rīga – Bari – Rīga.

EIROPAS KRĀŠŅIE ALPI brauc, ja kalni sauc!

9 dienas

645

17. lpp.

ITĀLIJAS DOLOMĪTU ALPI kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem

9 dienas

655

17. lpp.

LIVINJO – ITĀLIJAS ALPU MAZĀ TIBETA kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem

8 dienas

825

17. lpp.

IZGARŠO ITĀLIJU! Umbrija un Toskāna

9 dienas

715

49. lpp.

TOSKĀNAS ŠARMS

9 dienas
Toskānas novada dabas, vēstures un gastronomijas sintēze veido tās īpašo un neatkārtojamo šarmu!
15.07.-23.07. 515 3★★★
3★★
Pa ceļam uz Toskānu – Emīlijas-Romanjas novada centrs Boloņa. Renesanses šūpulis un Toskānas 26.09.-04.10.
sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Sjēna: Piazza del
Campo, rātsnams, Doma katedrāle. Volterra – etrusku pilsēta ar īstu itāļu ikdienas mieru. Torņu pilsēta Sandžiminjāno. Toskānas dienvidu
reģiona pērlītes: Sv. Antimo abatija, renesanses ideālā pilsēta Pienza un viena no augstākajām Toskānas kalnu pilsētiņām Montepulciano,
no kuras mūriem paveras plaša panorāma uz tipisko Toskānas ainavu ar cipresēm, olīvkoku audzēm un vīna dārziem. Slavenāko Toskānas
vīnu un itāļu lauku labumu baudīšana pie Toskānas zemniekiem. Mājupceļā – Romeo un Džuljetas pilsēta Verona.

ITĀLIJA LĪDZ ROMAI
10 dienas
31.07.-09.08. 575 3★★★
Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku
un rokdarbnieču sala Burano. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, 23.10.-01.11. 545 3★★
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. Svētā Franciska Asīze. Neatkarīgā Sanmarīno Republika. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona.
TOSKĀNA UN ELBAS SALA
7 dienas
08.08.-14.08. 875 3★★★
Toskānas savdabīgā ainava, kultūrvēsturiskais mantojums, tradicionālie vīni un gastranomija rada
šī Itālijas reģiona nezūdošo slavu! Lidojums Rīga – Milāna. Toskānas metropole Piza, kas kļuvusi
slavena, pateicoties šķībajam zvanu tornim Torre Pendente. Ainaviski daudzveidīgā Elbas sala, kuras slavenākais iedzīvotājs ir bijis
Napoleons. Minerālu raktuves La Miniera ļaus ielūkoties salas dzīlēs, savukārt pacēlājs no 1019 m v.j.l. ļaus ieraudzīt salu no tās
augstumiem. Sjēna: Piazza del Campo, rātsnams, Doma katedrāle. Volterra – etrusku pilsēta ar īstu itāļu ikdienas mieru. Torņu pilsēta
Sandžiminjāno. Viena no augstākajām Toskānas kalnu pilsētiņām Montepulciano, no kuras mūriem paveras plaša panorāma uz tipisko
Toskānas ainavu ar cipresēm, olīvkoku audzēm un vīna dārziem. Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas
laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Lidojums Milāna – Rīga.
VENĒCIJA, ITĀLIJAS UN AUSTRIJAS ALPI, ZALCBURGA Itālija un Austrija
7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. 16.08.-22.08. 525 3★★★
Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. 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 (UNESCO) apbur ar šauro ieliņu labirintiem, majestātisko
viduslaiku pili, dakstiņu jumtiem. Mājupceļš ar autobusu.
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3★★★, 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
HB – puspansija: brokastis un vakariņas

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS

9 dienas

395

30. lpp.

APŪLIJA, NEAPOLE, KAPRI SALA no Romas līdz Bari
8 dienas
Aktīvai atpūtai un baudai: no iespaidiem bagātā Sirēnu krasta pie Neapoles līča līdz Apūlijas novada 13.09.-20.09. 895 3★★★
massarejām – lauku saimniecībām jeb muižām simtgadīgu olīvkoku un augļu dārzu vidū.
Lidojums Rīga – Roma. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. Palazzo Reale –
Dienviditālijas Versaļa. No vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta (UNESCO). 1279 m augstais, vēl dzīvais Vezuva
vulkāns (UNESCO) un panorāma uz Neapoles līci. Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes
Sanmikela. Savdabīgā alu pilsēta Matera. Baltā pilsētiņa Ostuni. Leče – Itālijas dienvidu baroka pērle. Grotta Castelana – alas, kuras
ir 10 skaistāko pasaules alu skaitā. Apūlijas centrs un nozīmīgā Dienviditālijas ostas pilsēta Bari. Castel del Monte (UNESCO) – 13. gs.
pils-cietoksnis. Itālijas Apūlijas novada īpašā pasaka – augļu dārzu, olīvu un vīna lauku ieskautā Trulli arhitektūra Alberobello.
Lidojums Bari – Rīga.
NO ODISEJA PIEKRASTES LĪDZ KAPRI SALAI aktīvai atpūtai un baudai

7 dienas
09.10.-15.10. 875 3★★★
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Odiseja piekraste ar vēsturisko Terračinu un romantisko Sperlongu uz
klinšaina zemesraga. 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.

APŪLIJA, GARGĀNO PUSSALA, PO UPES DELTA UN TRIFELES UMBRIJĀ
8 dienas
Apūlijas novada baltās pilsētas, tirkīzzilā Adrijas jūra, Gargāno pussalas kūrortpilsētas Viestes siestas 30.08.-06.09. 685 3★★★
laika miers un vakara kņada, kā arī Po upes deltas krāsainās ainavas radīs harmonijas sajūtu!
!
JAUNUMS
Lidojums Rīga – Bari. Apūlijas centrs un nozīmīgā Dienviditālijas ostas pilsēta Bari. Augļu dārzu, olīvu
un vīna lauku ieskautā Trulli arhitektūra Alberobello – dēvēta par balto pasaku. Zoo safari Fasano – viens no lielākajiem safari parkiem
Eiropā. Vieste – kūrortpilsēta, kuras dominante ir baltā klints Pizzamuno. Izbaruciens uz Tremiti salām un jūras veidotajām grotām.
Burvīga Umbrijas mazpilsētiņa Norča. Ravennas vecās ieliņas, laukumi un baznīcas, kuras rotā unikālas mozaīkas. Izbrauciens pa Itālijas
garākās upes Po deltu, vērojot putnus un krasta ainavu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts.
Mājupceļš ar autobusu.
ITĀLIJAS RIVJĒRA, LOMBARDIJA UN EXPO 2015
8 dienas
19.07.-26.07. 895 3★★★
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga. Alpu pakājē esošā baroka un muzeju, olimpisko spēļu pilsēta Turīna.
Ivrea, kas pasaulē pazīstama kā apelsīnu kauju vieta. Karalisko vīnu Tagliolo Monferrato un
!
JAUNUMS
Ziemeļitālijas gastronomijas iepazīšana. Ligūrijas piekrastes pievilcīgi skarbā ostas pilsēta Dženova.
Dienas atpūta un izklaides Ligūrijas jūras Cinque Terre piekrastē (UNESCO): brauciens ar kuģīti gar ainavisko krastu, bauda vietējos
krodziņos. Vijoļmeistaru pilsēta Kremona. Iespēja izsekot Dž. Verdi operas Rigoleto darbībai Mantujā. Vidusjūras klimata dēļ atpūtai
vispiemērotākais ir Madžores ezers ar izsmalcinātajām Borromeo salām. Milānas majestātiskais Doms un rosīgais centrs, un slavenā opera
La Scala. World Expo lielākā starptautiskā izstāde Milānā.
ITĀLIJA MĀKSLAS UN DZĪVES GARDĒŽIEM, EXPO 2015
8 dienas
15.10.-22.10. 595 3★★★
Ziemeļitālija operas un kino mīļotājiem! Rudens ražas laiks Pjemontas un Emīlijas – Romanjas
reģionos – trifeļu audzētavās, siera darītavās, olīvu spiestuvēs un vīna dārzos!
Lidojums Rīga – Milāna. Milānas majestātiskais Doms un rosīgais centrs, un slavenā opera La Scala. World Expo lielākā starptautiskā
izstāde Milānā. Vīnu un vietējo lauku labumu baudīšana Pjemontes reģionā pie Asti – valdzinoša viduslaiku pilsēta ar augstvērtīga
vīna ražotnēm un trifeļu audzētavām. Pjemontas reģiona galvaspilsēta Turīna ar Mole Antonelliana torni, Kinomuzeju un Museo dell
Automobile. Skaisto laukumu un aristokrātiskās arhitektūras pilsēta Mantuja Minčo upes un ezeru krastos. Parmas reģions slavens ar
parmigiano reggiano sieru un prosciutto crudo šķiņķi. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts.
Mājupceļš ar autobusu.
ROMA UN ITĀLIJAS SKAISTĀKIE DĀRZI

9 dienas

685

46. lpp.

DIEVA BUČA SICĪLIJA aktīvai atpūtai un baudai

8 dienas

995

10. lpp.
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EIROPA un TUVIE AUSTRUMI // Grieķija / Vidusjūras salas / Izraēla / Jordānija / Gruzija
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

NO BUDAPEŠTAS LĪDZ ATĒNĀM CAURI SERBIJAI UN MAĶEDONIJAI Ungārija, Serbija, Maķedonija, Grieķija 11 dienas
Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Serbijas galvaspilsēta.
03.09.-13.09. 695 3★★★
Belgrada: Kalemegdāna cietoksnis Savas un Donavas satecē, Josifa Broza Tito mauzolejs, studentiski
3★★
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 Prespas ezera ar panorāmas skatu uz Ohridas ezeru un kalniem Grieķijas, Albānijas un Maķedonijas virzienā.
Senā grieķu pilsēta Heraklea pie Bitolas. Maķedonijas Filipa dārglietas Verginā. Meteoras klintis un klosteru kolonija. Pasaules naba Delfu
svētvietā, Apollona templis un Delfu orākuls. Asklēpija svētvieta un antīkais Epidauras teātris. Agamemnona pils ciklopiskie mūri un Atreja
dārgumu glabātava Mikēnās. Skats uz Egejas un Jonijas jūrām no Akrokorintas cietokšņa. Unikālais Korintas kanāls. Viena no vecākajām
pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno olimpisko spēļu pirmais stadions Panatheian. Lidojums Atēnas– Rīga.

NO ATĒNĀM LĪDZ VENĒCIJAI CAURI APŪLIJAI UN GARGĀNO PUSSALAI Grieķija , Itālija, Austrija 11 dienas
Lidojums Rīga – Atēnas. Asklēpija svētvieta un antīkais Epidauras teātris. Agamemnona pils ciklopiskie 30.09.-10.10. 750 3★★★
3★★
mūri un Atreja dārgumu glabātava Mikēnās. Modernās Grieķijas pirmā galvaspilsēta Nauplija ar
9
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 un Delfu orākuls. Meteoras klintis un klosteru kolonija. Prāmis uz Itāliju (Igumenitsa – Bari). Apūlijas
centrs un nozīmīgā Dienviditālijas ostas pilsēta Bari. Itālijas Apūlijas novada īpašā pasaka – augļu dārzu, olīvu un vīna lauku ieskautā
Trulli arhitektūra Alberobello. Gargano pussala ar jūras ūdens izgrauztajām grotām un baltajām klintīm (faraglioni). Vieste. Sanmarīno
pundurvalstiņa Titāno kalna galā. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku un
rokdarbnieču sala Burano. Grāca – Štīrijas galvaspilsēta, Arnolda Švarcenegera dzimtā pilsēta.
NO AKROPOLES LĪDZ ALBEROBELLO (GRIEĶIJA UN APŪLIJA) Grieķija , Itālija

8 dienas
23.08.-30.08. 815 3★★★
Lidojums Rīga – Atēnas. Viena no vecākajām pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka,
moderno olimpisko spēļu pirmais stadions Panatheian. Skats uz Egejas un Jonijas jūrām no
! 3★★
JAUNUMS
9
Akrokorintas cietokšņa. Unikālais Korintas kanāls. Modernās Grieķijas pirmā galvaspilsēta Nauplija
ar neskaitāmiem suvenīru veikaliņiem un tavernām, pār kuru paceļas senais venēciešu cietoksnis.
Asklēpija svētvieta un antīkais Epidauras teātris. Agamemnona pils ciklopiskie mūri un Atreja dārgumu glabātava Mikēnās. Pasaules naba
Delfu svētvietā, Apollona templis un Delfu orākuls. Meteoras klintis un klosteru kolonija. Prāmis uz Itāliju (Igumenitsa – Bari). Apūlijas
centrs un nozīmīgā Dienviditālijas ostas pilsēta Bari. Itālijas Apūlijas novada īpašā pasaka – augļu dārzu, olīvu un vīna lauku ieskautā
Trulli arhitektūra Alberobello. Labākās itāļu olīveļļas degustācija privātā saimniecībā. Vakars Masseria – vietējais kolorīts un vakariņas īstā
Dienviditālijas gaumē. Lidojums Bari – Rīga.

LIELDIENAS GRIEĶIJĀ grieķu pareizticīgo baznīcas Lieldienas

7 dienas
08.04.-14.04. 785 3★★★
Lidojums Rīga – Atēnas. Vienas dienas kruīzs pa Saronijas līča salām: Egīna, Porosa, Hidra
(iekļauts cenā). Pasaules naba Delfu svētvietā un Delfu orākuls. Jēzus Kristus piemiņas ceremonija
Nafpaktosā – iespaidīgs Lielās Piektdienas pasākums ar vaska svecīšu gājienu caur vecās ostas teritoriju. Kastrijas stalaktītu alas ar
pazemes ezeriem. Brauciens ar kalnu dzelzceļu Odontotos pa klintīs izcirstu ceļu pa mežonīgo Vouraikos upes kanjonu. Lieldienu
sestdienas vakara Jēzus Kristus augšāmcelšanās ceremonija. Tradicionālās grieķu Lieldienu vakariņas ar mageritsa zupu un sarkani
krāsotām olām. Modernās Grieķijas pirmā galvaspilsēta Nauplija, kurai pāri paceļas senais venēciešu cietoksnis. Agamemnona pils
ciklopiskie mūri un Atreja dārgumu glabātava Mikēnās. Asklēpija svētvieta un antīkais teātris pie Epidauras. Unikālais Korintas kanāls.
Viena no vecākajām pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno olimpisko spēļu pirmais stadions Panatheian.
Lidojums Atēnas – Rīga.

KRĒTA UN ROMANTISKĀ SANTORĪNI

8 dienas

no 765 11. lpp.

SAULAINĀS UN LEĢENDĀM APVĪTĀS JONIJAS SALAS
Zakintas, Kefalonijas, Itakas, Lefkādas un Korfu salas

11 dienas

995

12. lpp.

NO PARNASA LĪDZ OLIMPAM. GRIEĶIJAS KALNI

8 dienas

785

18. lpp.

MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS

8 dienas

MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS

5 dienas

no 875 11. lpp.
785

11. lpp.

APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA 7 pilnas diennaktis Izraēlā

8 dienas
30.04.-07.05. 1195 3★★★
Lidojums Rīga – Telaviva – Rīga (tiešais lidojums).
HB
Cezareja – Jūdu Romas pārvaldnieka rezidence, romiešu teātris un Hēroda pils. Karmela kalns, kam 05.11.-12.11.
ø
vislielāko slavu atnesis pravietis Elija. Haifas apskate. Drūzu ciemati. Tibērija. Izbrauciens Galilejas
jūrā, kur “Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams”. Tabha – vieta, kur Jēzus paēdināja piecus
tūkstošus izsalkušo ar piecām zivīm un diviem maizes klaipiem. Jaunavas Marijas dzimšanas vieta Nācarete. Pasludināšanas baznīca.
Jardenīts – vieta Jordānas upē, kur Jānis kristīja tautu. Jeruzaleme. Olīvu kalns ar aizraujošu skatu uz vecpilsētu – kalns, no kura Jēzus
uzkāpa debesīs. Getzemanes dārzs. Atkritumu vārti. Jūdu svētākā vieta – Raudu mūris. Sāpju jeb Krusta ceļš. Svētā Kapa baznīca – pēc
senākajām liecībām zem tās ir Jēzus kaps. Izraēlas parlaments. Izraēlas muzejs, kur glabājas 2000 gadu veci Nāves jūras pergamenta
tīstokļi. Pacēlājs uz Masadas cietoksni. Pelde Nāves jūrā – pasaules vissāļākajā ūdenī. Telaviva – Izraēlas ﬁnanšu centrs Vidusjūras krastā.
Vecākā osta pasaulē Jaﬀa.
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3★★★, 3★★
9

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– četrvietīgas kajītes ar dušu un WC

HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

Turcija

ceļojuma apraksts

laiks

SVĒTĀS ZEMES STARP ČETRĀM JŪRĀM – IZRAĒLA UN JORDĀNIJA

12 / 11 dienas
14.03.-25.03. 1475 3★★★
07.11.-17.11. 1425 HB

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Telaviva (tiešais lidojums). Telaviva – Izraēlas ﬁnanšu centrs Vidusjūras krastā. Vecākā
osta pasaulē Jaﬀa. Persiešu dārzi un Karmela kalns, kam vislielāko slavu atnesis pravietis Elija. Haifas
ø
apskate. Krustnešu un musulmaņu cietoksnis Apsolītajā zemē – Akras senpilsēta. Tibērija. Izbrauciens
Galilejas jūrā, kur “Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams”. Jaunavas Marijas dzimšanas vieta 26.12.-05.01. ~1595 2
Nācarete. Pasludināšanas baznīca. Jeruzaleme. Olīvu kalns ar aizraujošu skatu uz vecpilsētu – kalns, no
kura Jēzus uzkāpa debesīs. Getzemanes dārzs. Jūdu svētākā vieta – Raudu mūris. Sāpju jeb Krusta ceļš. Svētā Kapa baznīca – pēc senākajām
liecībām zem tās ir Jēzus kaps. Pacēlājs uz Masadas cietoksni. Pelde Nāves jūrā – pasaules vissāļākajā ūdenī. Jordānijas Hašimītu Karalistes
galvaspilsēta Ammāna. Džeraša – antīkās pasaules pērle ar iespaidīgām romiešu laiku drupām. Lielākais Jordānijas dārgums Petra – 2. gs.
p.m.ē. klejotāji nabatieši apmetās kalnu ieskautajā plato, kurp varēja nokļūt vienīgi pa šaurām takām. Nākamo trīssimt gadu laikā Petra (grieķu
val. – klints) attīstījās par nozīmīgu tirdzniecības centru, kuru šķērsoja vairāki karavānu ceļi. Vakars tuksnesī zem zvaigžņotām debesīm un
izbrauciens ar džipiem Wadi Rum tuksnesī, kur, šķiet, apstājies laiks un sākas cita pasaule. Nebo kalns. Slavenās Madabas mozaīkas. Atpūta
Akabas kūrortā pie Sarkanās jūras. Lidojums Telaviva – Rīga. Jaunā – 2016. gada sagaidīšana Jordānijā – Akabas kūrortā pie Sarkanās jūras!

SVANETIJAS KALNI, UŠGULI UN MELNĀ JŪRA
7 dienas Gruzijā
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca, 12.08.-20.08. 1075 3★★★
3★★
Narikala citadele–cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustaveli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs. austrumu
stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Senās Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta.
Gori – Josifa Džugašvili dzimtā māja–muzejs. Kutaisi – otra lielākā Gruzijas pilsēta, kura 2. gs. p.m.ē. minēta rakstos par Jāsonu un
argonautiem. 1984. gadā atklātās Prometeja jeb Kumistavi alas, kurās visu gadu saglabājas nemainīga temperatūra plus 14 grādi. Kalnu
ieskautā Mestia atrodas 1500 m v.j.l. un ir Augšsvanetijas administratīvais centrs. Ušguli – vēsturiska apmešanās vieta Gruzijas kalnos
kopš kņazienes Tamāras valdīšanas laikiem. Viss ciems kopā ar 37 Svanetijas cietokšņa torņiem ir iekļauts UNESCO mantojuma sarakstā.
Galvenā Gruzijas kūrorta Batumi apskate, botāniskais dārzs, delﬁnārijs un atpūta pie jūras.
KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJAS VĪNI

7 dienas Gruzijā
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca, 14.09.-22.09. 1045 3★★★
Narikala citadele–cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustaveli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs. Austrumu
3★★
stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta iekļauta
UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Pārgājiens Kaukāza kalnos uz Svētās Trīsvienības baznīcu (Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu
(5033 m v.j.l.). Dāvida Garejas klosteru komplekss uz pašas Gruzijas un Azerbaidžānas robežas. Signagi karaliskā vecpilsēta, kuru ieskauj 4,5 km
garš mūris ar 23 aizsardzības torņiem. Kahetijas vīnu reģions. 7 km garais vīna tunelis Hareba. Ekskursija un degustācija Kindzmaraulis MARANI
vīna darītavā. Naphareuli Zavodi mājas vīna, čačas, maizes un čurčhelas degustācijas. Gruzijas dzejnieka kņaza Aleksandra Čavčavadzes vasaras
muiža. Sausais tilts – nacionālo suvenīru tirgus. Iespēja klātienē piedalīties un izbaudīt vīnogu ražas novākšana procesu – rtveli, izsekot līdzi
vīna tapšanas procesam no vīnogām uz lauka līdz iepildīšanai zemē ieraktās krūkās, kurās top pasaulē pazīstamais Alazanas ielejas vīns!

KAUKĀZA SKAISTUMA GŪSTĀ – GRUZIJA

7 dienas Gruzijā
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca, 05.10.-13.10. 1045 3★★★
3★★
Narikala citadele–cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustaveli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs. Austrumu
stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta iekļauta
UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Pārgājiens Kaukāza kalnos uz Svētās Trīsvienības baznīcu (Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz
Kazbegi kalnu (5033 m v.j.l.). Gori – Josifa Džugašvili dzimtā māja–muzejs. Viduslaiku alu pilsēta Uplistsikhe. Otrs populārākais Gruzijas
slēpošanas kūrorts Bakuriani. Vardzija, kurā 366 istabās dzīvojusi leģendārā kņaziene Tamāra. Dabīgā minerālūdens avoti Boržomi.
Dāvida Garejas klosteru komplekss. Gruzijas dzejnieka kņaza Aleksandra Čavčavadzes vasaras muiža. Naphareuli Zavodi mājas vīna,
čačas un maizes degustācija. Kahetijas vīnu reģions. Ekskursija un degustācija Kindzmaraulis MARANI vīna darītavā.

CAUR MAZĀZIJAS IMPĒRIJU LĪKLOČIEM PA SENO TURCIJAS ZĪDA CEĻU ar iekšējiem pārlidojumiem 9 dienas
Ceļojums cauri seno un vareno impēriju posmiem, kas norit unikālās dabas ainavās Turcijas austrumos 22.09.-30.09. 1145 3★★★
no Mazāzijas līdzenumiem līdz Melnajai jūrai un Kačkaru kalniem. Lidojums Rīga – Ankara. Modernās
HB
ø
Turcijas galvaspilsēta Ankara: Turcijas arheoloģijas muzejs ar unikālu hetu mākslas kolekciju, Ataturka
mauzolejs. Antīkās hetu impērijas centrs jeb Anatolijas Mikēnas Hatusa (UNESCO), citadeles kompleksa
paliekas. Aleksandra Lielā aprakstītā pasaku pilsētiņa Amasya un klintīs cirstās kapenes. Siva – seldžuku impērijas lieciniece ar viduslaiku vecpilsētu
un iespaidīgi grezno Gok medresi. Divrigi – ornamentāli greznā mošeja un senais hospitālis. Girlevik ūdenskrituma kaskādes. Senā Zīda ceļa atzari.
Erzurum pilsēta 2000 metru augstumā. Artvinas majestātiskie kalni, Double Bridge – košie kalnu ezeri. Altinderes nacionālais parks, Sumelas
kristiešu klosteris, kas izveidots klintīs 1200 metru augstumā virs Altinderes ielejas. Atpūta pie Melnās jūras. Lidojums Trabzona – Stambula – Rīga.
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PA SULTĀNU PĒDĀM ar iekšējiem pārlidojumiem

9 dienas
03.04.-11.04.
26.04.-04.05.
04.10.-12.10.

cena naktsmītnes

1050 3★★★
Lidojums Rīga – Stambula (tiešais lidojums). Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole –
HB
tagad lielākā Turcijas pilsēta Stambula: pasaulslavenā Soﬁjas katedrāle, Suleimana Lieliskā un
ø
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.

DIVU KONTINENTU KARALIENE STAMBULA

5 dienas
14.11.-18.11. 595 3★★★
Lidojums Rīga – Stambula (tiešais lidojums). Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole,
HB
kas atrodas divos kontinentos starp Melno un Marmora jūru, Bosfora šauruma krastos, tagad lielākā
ø
Turcijas pilsēta Stambula. Pasaulslavenā Soﬁjas katedrāle, kas 1000 gadu bijusi lielākā baznīca
kristīgajā pasaulē. Topkapi pils – sultāna pils komplekss. Skats no terases un Bosforu. Sultāna
Ahmeda jeb Zilā mošeja – harmonijas un elegances triumfs. Bazilikas cisterna. Lielais tirgus. Brauciens ar kuģīti pa Bosfora šaurumu,
kas šķir Eiropu un Āziju. Stambulas Āzijas daļas iepazīšana. Iespēja apmeklēt vakara programmu Turku nakts. Brīvais laiks Stambulā
nesteidzīgām pastaigām parkos un promenādēs, iespēja ienirt Austrumu garšām un krāsām pārbagātajā tirgū un apmeklēt ēģiptiešu
garšvielu tirgu. Papildu ekskursija: iespēja apmeklēt pēdējo Osmaņu impērijas sultānu prezidenta Ataturka rezidenci Dolmbahčes pili,
Golden Horn un Turcijas miniatūru, kas sniedz priekšstatu par visas Anatolijas arhitektūras šedevriem. Nakšņošana 4* viesnīcā Stambulas
centrā. Lidojums Stambula – Rīga.

NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
11 dienas
★★★★★
01.03.-11.03. 1150 9
Kaira, kruīzs pa Nīlu un atpūta Hurgadā.
★★★★
3
Lidojums Rīga – Kaira. Arābu pasaules sirds Kaira. Islāma Kaira – 12. gs. Saladina citadele, viduslaiku
3★★★
cietokšņa ieskautā Alabaster mošeja. Gīzas ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina
FB
piramīdas, Lielā Sfinksa. Papirusu darbnīca. Ieskats Ēgiptes smaržu muzejā. Iespēja vakarā
HB
apmeklēt lāzeršovu pie Gīzas piramīdas – stundu garš gaismas un mūzikas uzvedums par Ēģiptes
ø
vēsturi. Saulainā dienvidu pilsēta Asuāna, slavenais Asuānas dambis. Fīlas (Philae) templis. Caur
2
dzintarkrāsas tuksnesi un granīta balstiem, gar smaragdzaļām, palmu un tropu augiem klātām salām
plūstošā Nīla un ikdienas dzīve tās krastos. Kruīzs pa Nīlu ar ***** kuģi. Edfu un Komombo tempļi.
Luksora – unikāls brīvdabas muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Dievam Amonam Ra veltītie Karnakas un Luksoras tempļi.
Sfinksu aleja un svētais ezers. Karaļu ieleja, Tutanhamona un vēl 63 faraonu atdusas vieta. Vienīgās faraones-sievietes Hatepsutas
templis. Memnona kolosi. Atpūta Sarkanās jūras krastā **** viesnīcā. Iespēja doties ar džipiem uz beduīnu apmetni tuksnesī, nirt,
snorkelēt u.c. Lidojums Hurgada – Rīga.
ĒĢIPTES KRĀSAINIE TUKSNEŠI (ĪSĀ PROGRAMMA)

8 dienas
28.03.-04.04. 995 3★★★★
Kaira, Baltais un Melnais tuksnesis un atpūta Hurgadā.
3★★★
Lidojums Rīga – Hurgada (tiešais lidojums). Arābu pasaules sirds Kaira. Islāma Kaira – 12. gs. Saladina
FB
citadele, viduslaiku cietokšņa ieskautā Alabaster mošeja. Viena no antīko laiku varenākajām pilsētām
HB
un 8 dinastiju galvaspilsēta Memphis, tās nekropole Sakāra, senākais zināmais no akmens radītais
ø
komplekss pasaulē, Džosera pakāpjveida piramīda. Ieskats Ēgiptes smaržu muzejā. Iespēja vakarā
2
apmeklēt lāzeršovu pie Gīzas piramīdas – stundu garš gaismas un mūzikas uzvedums par Ēģiptes
vēsturi. Gīzas ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina piramīdas, Lielā Sfinksa. Papirusu
darbnīca. Baharijas oāze. Brauciens ar komfortabliem 4x4 džipiem tuksnesī, pārsteidzoši dažādās tuksneša ainavas. El Bawiti ciemats,
palmu audze tuksneša oāzē. Beduīnu ciemata apmeklējums, saulrieta vērošana Baltajā tuksnesī, bārbekju vakariņas, dziesmas un dejas
beduīnu apmetnē, nakšņošana tuksnešu teltīs ar neaizmirstamu skatu uz tuksneša zvaigžņotām debesīm. Saullēkts tuksnesī. Sāls ezers,
Piramīdu kalns un panorāmas skats no Angļu nama. Mēness virsmas ainavas Melnajā tuksnesī – Kristāla kalns, Mēness ieleja, smilšu
kāpas, Akmens ziedi tuksnesī un pelde El-Haez siltajos avotos. Brauciens uz Hurgadu, atpūta Sarkanās jūras krastā **** viesnīcā. Pēc
izvēles – izbrauciens ar kuģīti jūrā, snorkelēšana, folkloras šova 1001 nakts apmeklējums. Lidojums Hurgada – Rīga.

ĒĢIPTES KRĀSAINIE TUKSNEŠI – BALTAIS, MELNAIS, ZELTAINAIS... KRISTĀLA KALNS UN SIVAS OĀZE

10 dienas

1495 32. lpp.

BRĪVDIENAS FARAONU ZEMĒ ĒĢIPTĒ

8 dienas
Nīlas krastos un tuksnešu noslēpumainajos plašumos.
07.11.-14.11. 950 3★★★★
3★★★
Lidojums Rīga – Hurgada (tiešais lidojums). Īsa Hurgadas apskate, tēja un ūdenspīpe – viesmīlības
HB
zīme Ēģiptē. Luksora – unikāls brīvdabas muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Nīlas austrumu
ø
krasts, kur ritējusi dzīve: dievam Amonam Ra veltītie Karnakas un Luksoras tempļi. Sfinksu aleja,
2
veiksmes zīme granīta skarabejs, svētais ezers. Luksoras templis saulrietā. Rietumu krasts jeb
mirušo valstība: Karaļu ieleja, Tutanhamona un vēl 63 faraonu atdusas vieta. Vienīgās faraonessievietes Hatepsutas templis. Memnona kolosi. Iespēja doties izbraucienā ar laivu uz Banānu salu, redzēt palmu mežu, banānu audzes
un krokodilus. Atgriešanās Hurgadā, 5 naktis **** viesnīcā. Brīva diena atpūtai. Aizraujošs dienas izbrauciens ar 4x4 džipiem tuksnesī:
tuksneša plašumi, smilžu kāpas, oāzes, viesošanās beduīnu ciemā, iespēja pabūt kamieļa mugurā, saulrieta gaismas spēles, vakariņas
tuksneša nometnē. Pēc izvēles – izbrauciens ar kuģīti jūrā, snorkelēšana, folkloras šova 1001 nakts apmeklējums. Brīva diena atpūtai.
Lidojums Hurgada – Rīga.
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3★★★★, 3★★★
T
★★★★★
9

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis
– divvietīgas kajītes ar WC un dušu uz kruīzu kuģa

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

OMĀNA, ARĀBU EMIRĀTI, DUBAIJA UN MUSANDAMAS PUSSALA

12 dienas
11.11.-22.11.

cena naktsmītnes

2250 3★★★★
Omānas Sultanāts tiek dēvēts par vienu no tradicionālākajām un skaistākajām arābu zemēm –
3★★★
gleznaini kalni un baltu smilšu klātas pludmales, sausi tuksneši un smaragdzaļas oāzes, beduīnu
T
apmetnes un leģendārie arābu tirgi. Omāna jāapskata, kamēr globalizācija nav izpostījusi tās šarmu!
HB
Lidojums Rīga – Stambula – Maskata.
ø
Omānas galvaspilsēta Maskata un Arābijas pussalas labākais tirgus Mutrah Souq. Omānas paradīze
2
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.

SENĀ PERSIJA – IRĀNA

9 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Teherāna.
08.05.-16.05. 1550 3★★★★
FB
Teherāna – Irānas Islāma Republikas galvaspilsēta, 14 miljonu metropole, tomēr joprojām ar daudz
ø
jaukām, interesantām tikai Irānai piemītošām rozīnītēm. Golestānas pils – bijusī šeiha rezidence.
2
Lidojums uz Širazu. Širaza – Persijas kultūras šūpulis, dzejnieku, izglītības, rožu, dārzu un vīna pilsēta.
Slavenākā dzejnieka Heﬁza kapenes, irāņiem viņa darbi ir goda vietā uzreiz pēc Korāna. Erama dārzs,
mošejas un medreses. Dižākās persiešu pilsētas Persepoles drupas. Naqsh-e Rostam nekropole – klintīs cirstā Persijas imperatoru
atdusas vieta. Persijas valdnieka Kīra Lielā kapenes Pasargadā. Viena no pasaulē senākajām pilsētām Jazda: Džameja mošeja ar diviem
48 m augstiem minaretiem, Klusuma torņi Zaratustras sekotāju kapsētā un antīkie ventilācijas torņi, kas ļāvuši šejienes iedzīvotājiem
gadsimtiem izdzīvot tuksneša vidū. UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Isfahānas vecpilsēta, viena no skaistākajām
visā Tuvo Austrumu reģionā. Vankas katedrāle – armēņu baznīcas sirds musulmaņu pasaulē. 10 000 bodīšu Isfahānas un Širazas senajos
Austrumu bazāros. Greznas tirgotāju rezidences un krāšņie Fin dārzi Kašanā. Lidojums Teherāna – Stambula – Rīga.

NO SENĀS PERSIJAS LĪDZ TUVO AUSTRUMU DABAS DĀRGUMIEM – APBRĪNOJAMĀ IRĀNA 17 dienas

2975 33. lpp.

MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME
11 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka – Stambula – Rīga. Marokas galvaspilsēta Rabāta, valdības un 18.03.-28.03. 1325 3★★★★
T
karaļa mājvieta. Meknēsa – Marokas Versaļa. Romiešu senpilsētas drupas – Volubilis. UNESCO 21.10.-31.10.
HB
pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Fēsas vecpilsēta. Vidējie Atlasa kalni un ceļinieku
ø
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.

www.impro.lv

89

ĀFRIKA un ĀZIJA // Maroka / Tunisija / Namībija / Etiopija / Kenija / Uzbekistāna / Indija
ceļojuma apraksts

laiks

JAUNAIS GADS SAHĀRĀ – MAROKĀ

12 dienas
24.12.-04.01. ~1550

cena naktsmītnes

3★★★★
Jaunā – 2016. gada sagaidīšana pasaules lielākajā tuksnesī – Sahārā.
T
Jaungada ceļojums papildināts ar atpūtu pie Atlantijas okeāna Agadiras kūrortā!
HB
Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka – Stambula – Rīga. Marokas galvaspilsēta Rabāta, valdības
ø
un karaļa mājvieta. 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.
Jaunā gada svinēšana Sahāras tuksnesī un svētku vakariņas berberu gaumē! Jaungada nakts Austrumu stilā – tradicionālā berberu
viesnīcā Sahāras tuksnesī! 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.
Atpūta Agadiras kūrortā Atlantijas okeāna krastā.

MAROKA – ZIEMEĻĀFRIKAS DABAS AKVARELIS

13 dienas
14.02.-26.02. 1495 3★★★★
Ar lielāku uzsvaru uz krāšņo un krāsaino Marokas dabu un 2 atpūtas dienām Agadiras kūrortā!
T
07.11.-19.11.
Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka.
HB
Cascades d’Ouzoud ūdenskritums – viens no Marokas grandiozākajiem skatiem, kur 110 m augstais
ø
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. 2 atpūtas dienas Agadiras kūrortā Atlantijas okeāna krastā.
Lidojums Kasablanka – Stambula – Rīga.

KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ UN LIEDAGOS – TUNISIJA
8 dienas
01.05.-08.05. 925 3★★★★
Lidojums Rīga – Hammameta – Rīga. Kādreiz varenā, romiešu nopostītā Kartāga: Antonija pirtis,
3★★★
romiešu teātris un citas vēsturiskas vietas. Sidi Bou Said – maza zilibalta pilsētiņa Tunisas līča 02.10.-09.10.
FB
krastā, osta ar neskaitāmām jahtām. Tunisijas galvaspilsēta Tunisa: vecpilsēta medina ar
HB
tūkstošgadīgu islāma arhitektūru, Bardo muzejs – bijusī Bardo pils, būvēta 18. gs. beigās, lielisks
ø
sava laikmeta arhitektūras piemērs, bet īstās bagātības atrodas muzeja iekšpusē: romiešu laika
mozaīkas, pirmskristietības perioda mākslas darbi, arābu un musulmaņu kultūras liecības,
paklāji, ieroči, rotaslietas... El Jem – pasaulē vislabāk saglabājies romiešu amﬁteātris. Gabes – pilsētiņa Gabes līča krastā, oāze ar
dateļpalmu birzi. Suoq Jara tirgus, kas bija un ir neatņemama sastāvdaļa jebkurā musulmaņu mazpilsētā. Duza – pilsēta uz Sahāras
tuksneša robežas. Brauciens pār Chott El Jerid sālsezeru. Gandrīz izžuvušajā ezerā, atspoguļojoties saulei un mijiedarbojoties
dažādiem minerāliem, tas liekas iekrāsojamies te zaļā, te rozā krāsā. Tozeur – otrā lielākā palmu birzs Tunisijā. Izbrauciens ar džipiem uz
kalnu oāzēm Chebika un Tamerza. Sbeitlas senpilsētas Kapitolijs – vienas no vislabāk saglabājušajām romiešu drupām Tunisijā. Tunisijas
Meka – islāma galvaspilsēta Kairuana. Monastira – Tunisijas bijušā prezidenta Habiba Burguibas dzimtā vieta. Hammameta – viena no
skaistākajām Tunisijas kūrortpilsētām, kur pārticība mijas ar dzīvespriecīgu nabadzību. Atpūta Vidusjūras dienvidu piekrastē.
ĀFRIKAS DIŽĀKO IMPĒRIJU KRUSTCELES SAHĀRAS TUKSNESĪ – SUDĀNA

11 dienas

2225 32. lpp.

NOSLĒPUMAINĀ PLANĒTA INDIJAS OKEĀNĀ – MISTISKĀ SOKOTRAS SALA ceļojums ar džipiem

12 dienas

1990 31. lpp.

ETIOPIJAS DIENVIDI – OMO IELEJAS KOLORĪTS ceļojums ar džipiem
12 dienas
08.11.-19.11. 2095 3★★★
Ceļojums ar 4x4 džipiem pa nacionālajiem parkiem un pie savdabīgajām
FB
Melnās Āfrikas ciltīm! Krāšņi izkrāsotām sejām, zodos iedzītām dekoratīvām naglām, māla šķīvjiem
ø
aizbāztiem aiz nokrājušām lūpām, iededzinātiem tetovējumiem, atkailinātām dāmu krūtīm un govs
2
ādas apsējiem ap gurniem... tik eksotiskas, primitīvas un šokējošas ir Etiopijas dienvidu ciltis.
Bet cilšu tradīcijas pārsteigs jebkuru, kas iegriežas šajā laika aizmirstajā nostūrī – sievu pēršana,
tādējādi izrādot savu mīlestību, un pliku vīriešu lēkāšana pār kastrētām govīm ir tikai daļa no šā ceļojuma kolorīta. Ko tādu citur neredzēt!
Maksimālais grupas lielums – 18 pers.
Lidojums Rīga – Stambula – Adisabeba – Stambula – Rīga.
Dorze cilts audēju tradīcijas un tirgus Čenčā. Konso cilts karaļa mītne un albore cilts ciems. Tradicionālais tirgus. Turmi un hameru
(sievu sitēju cilts) ciemi. Pārcelšanās ar tradicionālo vienkoci pār Omo upi uz gelebu ciemu Omoratē. Brauciens pa bezceļiem, džungļu
un savannas mainīgās ainavas, krāšņi izkrāsotie karo cilts ļaudis Murulles ciemā. Mago nacionālais parks. Mursi cilts (sievietes, kas
nēsā māla šķīvjus apakšlūpā, ausu ļipiņās) apmetne. Jinka pilsētiņa un etnogrāﬁskais muzejs. Tsemai, ari un banna cilšu ciemi atceļā
uz Etiopijas dienvidu galvaspilsētu Arbaminču. Izbrauciens ar laivu Čamo ezerā, vērojot nīlzirgus, krokodilus un pelikānus. Zebru un
antilopju fotoķeršana Nech Sar nacionālajā parkā. Atpūta pie Langano ezera.
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3★★★★, 3★★★

0

T

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– komfortablas tūristiem pielāgotas lodžas
– tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU – MISTISKIE ETIOPIJAS AUSTRUMI UN DŽIBUTI

17 dienas

cena naktsmītnes

~3350 33. lpp.

JAMBO KENIJĀ! piedzīvojumi no krūmainās savannas līdz Indijas okeānam...

12 dienas
20.02.-03.03. 2795
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 Kilimandžāro fona. Lake Nakuru nacionālais parks – tūkstošiem rozā ﬂamingu mājvieta. Lielā
Rifta ieleja – viena no visiemīļotākajām putnu mājvietām, populārākais Kenijas degunradžu rezervāts.
Tompsona ūdenskritums. Lielākais nacionālais parks Kenijā. Tsavo – lieliskas iespējas vērot Āfrikas
lielo piecnieku salīdzinoši intīmākos apstākļos nekā citur Kenijā. Mzima Springs – vieta, ko iecienījuši
nīlzirgi un krokodili. Atpūta vienā no populārākajiem Āfrikas kūrortiem Mombasā. Lidojums Mombasa – Stambula – Rīga.

MADAGASKARA

14 dienas

0
3★★★★

FB
HB

ø
2

2995 13. lpp.

NAMĪBIJA planētas iespaidīgākais tuksnesis un otrs lielākais kanjons, Etošas NP

15 dienas
Lidojums Rīga – Vindhuka. Fantastiskās, vēja veidotās Sossusvlei kāpas Namība tuksnesī ir augstākās 08.11.-22.11. 3350 0
pasaulē, sasniedzot pat 385 m (!) augstumu. Mirušie kameltorna koki uz sarkano smilšu fona Dead Vlei
3★★★
HB
ieplakā – Namībijas vizītkarte un viens no planētas spocīgākajiem skatiem. 200 000 lielā Cape Fur roņu
ø
kolonija pie Cape Cross. Damaralanda – neparastas kalnu un klinšu ainavas, pārakmeņojušies koki un
2
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 ﬂamingu 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. Unikālā himba cilts, kas joprojām saglabājusi senās tradīcijas, puspliko ģērbšanās stilu un kolorītās frizūras. 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.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!

SENAIS ZĪDA CEĻŠ – UZBEKISTĀNA
Lidojums Rīga – Taškenta – Rīga. Uzbekistānas Republikas galvaspilsēta Taškenta. Piemiņas vieta

7 dienas
21.09.-27.09.

1150

3★★★

HB
1968. gada zemestrīces upuriem, valdības un parlamenta ēkas, tirdziņš ar Vidusāzijas našķiem.
ø
Lidojums Taškenta – Buhāra. Buhāras apskate – iespēja pabūt Tūkstošs un vienas nakts pasaku
2
cienīgās vietās, 7. gs. celtas medreses un 12. gs. mošejas. Aleksandra Lielā pils drupas, izjāde ar
kamieļiem tuksnesī, vakariņas pie ugunskura zem zvaigžņotām debesīm, klausoties kazahu
dziesminiekā. Brauciens caur Kizilkuma tuksnesi. Lielā Zīda ceļa slavenākā pilsēta Samarkanda, Centrālāzijas zinātnes un kultūras
galvaspilsēta, ko dēvē arī par Pasaules spoguli, Dvēseļu dārzu, Austrumu pērli un Visuma centru. Pilsētas galvenais laukums ar trim
medresēm, Gur Emir mauzolejs, Bibi Khan mauzolejs, Ulugbeka observatorija.

JAUNAIS GADS INDIJĀ – ZELTA TRIJSTŪRIS, BOMBEJA UN TROPISKĀ KERALA
13 dienas
23.12.-04.01. ~2095 3★★★★
Jaunā – 2016. gada sagaidīšana eksotiskajā Goa kūrortā, Indijas okeāna krastā!
Lidojums Rīga – Deli. Indijas galvaspilsēta Deli. Sarkanais cietoksnis, pieņemšanas telpas un karaliskās vannas.
3★★★
HB
Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka. Humayun
ø
kapenes. Qutab Minar – lielisks musulmaņu arhitektūras paraugs. Tīģeru fotomedības Ranthambore
2
nacionālajā parkā – senajā maharadžu medību vietā, kas tagad pārvērsts tīģeru rezervātā. Izbraucieni ar
speciāliem safari busiņiem pa savannu un gleznaino parka apkārtni. Iespēja iekarot Ranthambore fortu,
no kura paveras pasakains skats pār nacionālo parku. Amberas cietoksnis un Vēju pils Džaipurā. Tādžmahala mauzolejs, ko dēvē par skaistāko
mīlestības pieminekli pasaulē. Agras cietoksnis. Imperatora Akbara galvaspilsēta Fatehpur Sikri. Lidojums Džaipūra – Trivandrum (Kerala).
Trivandruma – senās Keralas karalistes galvaspilsēta ar ekstravaganto Napier muzeju-pili un Anantha Padmanabhaswamy templi, kur pirms
pāris gadiem tika atrastas pasakainas hindu valdnieku bagātības. Iespēja doties izbraucienā ar kuģīti caur Keralas lagūnas salu arhipelāgu,
sauktu par Austrumu Venēciju, vērojot vietējo sadzīvi. Atpūta Indijas okeāna krastā Kovalam kūrortā. Jaunā gada svētku vakariņas! Lidojums
Trivandrum – Bombeja. Maharaštras štata galvaspilsēta Bombeja (mūsdienu Mumbaja) – 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 – Rīga.
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ĀZIJA // Indija
ceļojuma apraksts

laiks

INDIJAS KONTRASTI

13 dienas
12.03.-24.03.

cena naktsmītnes

1495 3★★★
Lidojums Rīga – Deli. Indijas galvaspilsēta Deli. Sarkanais cietoksnis, pieņemšanas telpas un karaliskās
HB
vannas. Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka.
ø
Humayun kapenes. Qutab Minar – lielisks musulmaņu arhitektūras paraugs. Tīģeru fotomedības
2
Ranthambore nacionālajā parkā – senajā maharadžu medību vietā, kas tagad pārvērsts tīģeru
rezervātā. Izbraucieni ar speciāliem safari busiņiem pa savannu un gleznaino parka apkārtni. Iespēja
iekarot Ranthambore fortu, no kura paveras pasakains skats pār nacionālo parku. 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 – Rīga.

ĀZIJAS NEATKLĀTĀ DAĻA INDIJAS AUSTRUMOS: KALKUTA, SIKIMA, ORISA UN DARDŽILINGA

15 dienas
Kontrastiem bagātā Austrumindija paver iespēju redzēt gluži vai visu Āziju vienā ceļojumā.
30.10.-13.11. 2050 3★★★
HB
Himalaju augstākās virsotnes, zaļie lietusmeži, graciozie ūdenskritumi, Āzijas ziloņu un tīģeru
ø
fotomedības, mangrovju meži, smilšu pludmales, bezgalīgas tējas plantācijas, putniem un delfīniem
2
bagātas lagūnas, Tibetas budisma kultūra, antīki hindu tempļi, visdažādāko reliģiju dievnami, britu
koloniālais mantojums un neparastas ciltis... tas viss slēpjas vienā no vismazāk novērtētajiem Āzijas
nostūriem, kas ceļotāja acīm nepelnīti paslīdējis garām.
Lidojums Rīga – Deli – Bagdogra. Britu kalnu kūrorts Dardžilinga ir kā dārgakmens austrumu Himalaju kronī, pār kuru paceļas planētas
trešā augstākā virsotne Kanchenjunga (8586 m v.j.l.). Slavenās Dardžilingas tējas plantācijas. Yiga Choling Gompa (Ghoom) – Dzelteno
cepuru sektas klosteris glabā vērtīgo Nākotnes Budas statuju. Budistu un hinduistu svētais kalns Observatory Hill. Lloyd botāniskais dārzs.
Tīģera kalns pie Dardžilingas, no kura paveras viens no iespaidīgākajiem kalnu skatiem visā Himalaju reģionā... skaidrā laikā var redzēt
arī Everestu. Izbrauciens ar slaveno Toy train – 1882. gadā izveidoto Dardžilingas Himalaju šaursliežu dzelzceļu. Pemayangtse – viens no
nozīmīgākajiem un vecākajiem budistu tempļiem Sikimā. Senās kalnu karalistes galvaspilsētas Rabdenste drupas. Vissvētākais klosteris
Sikimā – Tashiding. Leģendām apvītais Khechoepalri svētais ezers, kurš formas ziņā atgādina Budas pēdu. Kalimponga – Indijas ziedu
galvaspilsēta Himalaju kalnos un sens Tibetas tirdzniecības ceļa sākumpunkts, kas savulaik ietilpa Butānas Karalistes teritorijā. Thongsa
Gompa – 17. gs. klosteris, kas tika celts paša Butānas karaļa uzraudzībā. Jaldaparas rezervāts – izbrauciens ar džipiem, lai iepazītu parka
bagāto putnu valsti un meklētu ziloņu barus, ļoti apdraudētos Bengālijas tīģerus un parka simbolu – ļoti apdraudētos Āzijas vienraga
degunradžus. Lidojums Bagdora – Kalkuta. Senā Britu Indijas galvaspilsēta Kalkuta (Kolkata) – dievietes Kali svētnīca, Sv. Paula katedrāle,
Džainu templis, Puķu tirgus. Elegantākā angļu celtne Āzijā – par britu Tādžmahalu dēvētais Viktorijas memoriāls Kalkutā. Izbrauciens ar
laivu pa Bhitarkanika nacionālo parku, kas sargā plašus mangrovju mežus, bagātu putnu valsti, lielāko krokodilu populāciju Indijā, bet
parka pludmales katru gadu kļūst par planētas lielāko Olive Ridley jūras bruņrupuču dzemdību namu. Antīkā budistu svētceļojumu vieta –
Ratnagiri. Austrumindijas Zelta trijstūris – Bhubaneswar, Puri un Konark. Par Tempļu pilsētu sauktā Orisas štata galvaspilsēta Bhubaneswar,
kur savulaik slējās 7000 tempļi, bet mūsdienās saglabājušies vairs tikai 600. Viens no mākslinieciski nozīmīgākajiem hindu tempļiem
visā Indijā – 55 m augstais dievam Šivam veltītais Lingaraj. Vairāk nekā 2000 gadu sens džainu reliģijai veltīts klostera komplekss, kas
izveidots Khandagiri un Udayagiri alās. Austrumindijas spožākā pērle un augstākā virsotne mākslā – Saules dieva Surya karietes veidolā
celtais Konarkas templis, kura smalki grebtās sienas rotā erotisku motīvu reljeﬁ. Dhauli kalni, kas kļuva par skatuvi nežēlīgai kaujai starp
varenajām Kalingas un valdnieka Ašokas impērijām. Raghurajpur mākslinieku ciems, kas specializējas palmu lapu apgleznošanā. Chilika
ezers – pasaulē otra lielākā piekrastes lagūna. Izbrauciens ar laivu pa Chilika lagūnu, vērojot ﬂamingu kolonijas un meklējot Irrawaddy
delfīnus. Viena no četrām svētākajām Indijas pilsētām, kas jāapmeklē katram hinduisma reliģijas pārstāvim – Puri. Orisas štata Vatikāns –
12. gs. celtais Jagannath hindu templis. Puri pludmale Bengālijas līča krastā. Lidojums Bhubaneswar – Deli – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!

NO DELI LĪDZ BOMBEJAI. INDIJAS SIRDS
15 dienas
15.11.-29.11. 1650 3★★★★
Lidojums Rīga – Deli. Indijas galvaspilsēta Deli. Sarkanais cietoksnis, Mahatmas Gandija memoriāls,
42 m augstā Triumfa arka. Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Qutab Minar – lielisks musulmaņu
! 3★★★
JAUNUMS
3★★
arhitektūras paraugs. Tādžmahala mauzolejs, ko dēvē par skaistāko mīlestības pieminekli pasaulē.
S
IEPAZĪŠANĀ
HB
Agras cietoksnis. Imperatora Akbara galvaspilsēta Fathepur Sikri. Orča – senā Bundelas karaļu
CENA!
ø
galvaspilsēta, kas joprojām saglabājusi savu viduslaiku auru. Ziemeļindijas tempļu arhitektūras
2
augstākā virsotne Khajuraho – 9. un 10. gs. Chandela dinastijas veidots 25 tempļu komplekss, kuram
tiek piedēvēti krāšņi epiteti – Indiešu ekstāze akmenī, kur smalki kaltajos reljefos ir iemūžinātas erotiskas
ainas no Kamasutras. Greznā Jai Vilas maharadžas pils. Labākākais Radžputu arhitektūras paraugs Indijā – Gwalior Fort – 15. gs. kalna galā
celts cietoksnis, kura 10 m augstie mūri sargā svētnīcas un pilis. Džainisma svētvieta ar 77 džainu tempļiem – Sonagiri, tulkojumā Zelta
virsotne. Tīģeru, briežu un antilopju fotomedības Panna nacionālajā parkā – izbraucieni ar speciāliem safari busiņiem pa parka džungļiem.
Sanchi – Indijas nozīmīgākais budisma komplekss ar slaveno Lielo Stūpu, ko cēlis imperators Ašoka. Pasaules klases klinšu zīmējumu vieta,
kur pirms 12 000 gadiem antīkie Pikaso izrādījuši savas gleznošanas prasmes – Bhimbetka. Bhopal – islāma sakrālais centrs ar seniem
bazāriem un iespaidīgo Taj-ul-Masjid, kas tulkojumā nozīmē – Kroņa mošeja. Kanch Mandir džainu Spoguļu templis Indžorā. Mandu –
iespējams, Indijas visromantiskākais un gleznainākais arhitektūras komplekss, kur afgāņu valdnieki kalna galā izveidoja izklaižu pilsētu
elitei City of Joy (Prieka pilsēta), kas tagad pārvērtusies par spoku pilsētu. Maheshwar un Omkareshwar – divi nozīmīgi hindu svētceļojumu
centri ar gātiem un tempļiem uz Narmadas upes. Aarti reliģiskā ceremonija. Ajanta Caves – viens no pasaules brīnumiem, kur 2. gs.p.m.ē. –
6. gs.m.ē. cilvēks klintī izkalis un krāšņām freskām noklājis 30 budisma alu tempļus zirga pakava formas aizā. Vēl viens no pasaules
brīnumiem Indijā Ellora Caves – 34 klintīs kaltu alu tempļu komplekss, kur hinduisti mēģinājuši “pārsist” Ajanta budistu alas gan izmēros,
gan mākslā. Iespaidīgākais no Elloras alu tempļiem un pasaulē lielākā klintī cirstā celtne Kailasa templis, izkalts no viena klintsbluķa, tas ir
divas reizes lielāks un pusotru reizi augstāks par Atēnu Partenonu. Daulatabada – milzīga cietokšņa drupas kalna galā, kur norisinājušās
lielas kaujas un notikumi Indijas vēsturē. Pēdējā dižā Mogulu imperatora Aurangzeba galvaspilsēta Aurangabada, kuras vērtīgākā celtne
ir Bibi Ka Maqbara jeb Mazais Tādžmahals. Bombeja (mūsdienu Mumbaja) – 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 – Rīga.
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3★★★★– 3★★
9

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– tūristu klases naktsmītne uz laivas Deluxe housboat

HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

LIELAIS DIENVIDINDIJAS CEĻOJUMS

15 dienas
28.11.-12.12.

cena naktsmītnes

1925 3★★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Bombeja. Maharaštras štata galvaspilsēta Bombeja. Lidojums Bombeja –
3★★★
Čenaja. Čenaja – britu koloniālo laiku Madrasa. Kančepurama – viena no septiņām svētākajām
9
hinduisma pilsētām Indijā. Mahabalipurama – neparastāko un senāko tempļu pilsēta Dienvidindijā,
HB
izvietojusies okeāna krastā. Franču gaisotnes un kultūras pārņemtā Pondičerija. Nataradžas templis
ø
ar zelta jumtu Čidambaramā. Tandžores karaliskā pils un iespaidīgais Brihadishvara templis –
2
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, Madurajas tirgus un slavenais Meenakshi templis. Aarti reliģiskā
ceremonija. 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 Trivandrama – Bombeja – Stambula – Rīga.

PAVASARIS INDIJAS HIMALAJOS

12 dienas
26.03.-06.04. 1495 3★★★
Lidojums Rīga – Deli. Sirreālais Fantasy Rock dārzs – Indijas versija par Antonio Gaudi slaveno
Guell parku. Šimla – britu koloniālā perioda kalnu kūrorts Himalaju priekškalnēs, kas 19. un 20. gs.
HB
ø
kalpoja kā Britu Indijas vasaras galvaspilsēta. Greznie 17. gs. Pinjore dārzi – miera oāze un relaksācijas
2
vieta Mogulu imperatoriem un viņu harēmam. Pasaules jumts – varenības un absolūta miera izstarojošie
Himalaju kalni. Harmoniskā Himalaju kalnu pilsētiņa Nagara – Nikolaja Rēriha muzejs-galerija, Nagaras
viduslaiku forts un pagodas stilā celtais Tripura Sundari templis. Vashisht hindu svētie karstie avoti – bauda miesai un garam. Ciedru koku
parks Manali. Manali Gompa klosteris – pulcēšanās vieta budistiem no Tibetas, Ladakhas un Nepālas. Hadimba Devi – visnozīmīgākais
Kullu ielejas templis. Revalsara ezers – svētais ezers kalnos netālu no Mandi pilsētas, kura krastos draudzīgi sadzīvo hinduistu, sikhu un
budistu tempļi. Padmasambhava ala, kurā 20 gadus meditēja Tibetas budisma pamatlicējs Guru Rinpoche. Mandi – pateicoties lielajam
tempļu skaitam, ieguvusi sinonīmu – Varanasi Himalajos. 9. gs. Baijnath Shiva hindu akmens templis. Dharamsala – vienmēr bijusi atpūtas
un meditācijas vieta ceļotājiem, bet no 1959. g. tā ir pasaulē slavena arī kā Tibetas garīgā līdera Dalailamas mītnes vieta. Dalailamas
tempļu komplekss McLeod Ganj – Mazā Lhasa. Viegls pārgājiens Himalaju kalnos līdz Bhagsu ūdenskritumam. Amritsara – viena no
senākajām Indijas pilsētām un sikhu galvenā svētvieta. Kolorītā, amizantā un emocijām bagātā Indijas un Pakistānas robežas slēgšanas
ceremonija Wagah. Nakts vilciens Amritsara – Deli. Brīva diena Deli ar iespēju aplūkot Deli vecpilsētu, jaunuzcelto Akshardham tempļu
kompleksu, kādu no sešām Deli senajām galvaspilsētām vai Agru ar vienu no 7 pasaules brīnumiem – Tādžmahalu. Lidojums Deli – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!

MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS – MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA ...ar Hemis festivālu

14 dienas
18.06.-01.07. 1795 3★★★
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,
9
HB
utopiskai ielejai Himalaju sirdī, kur valda absolūta harmonija, miers un nemirstība, cilvēku prāts un
ø
dvēsele ir tīrāka par tīru, bet kalnu ainavas skaistākas par skaistu... Tikai neviens nezina, kur atrodas
2
Hiltona Šangrila, bet runā, ka tā varētu būt Mazajā Tibetā – Ladakhas provincē Indijas galējos ziemeļos...
Lidojums Rīga – Deli. Indijas galvaspilsēta Deli. Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. 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 Tādžmahalu. Lidojums Deli – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!
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ĀZIJA // Pakistāna / Ķīna / Taizeme / Japāna / Mongolija / Kirgizstāna / Vjetnama
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ĀZIJAS VARENĀKO KALNU UN KULTŪRU KRUSTCELES – PAKISTĀNA ...rudens krāsu laikā

14 dienas

2295 34. lpp.

PAKISTĀNAS EKSPEDĪCIJA – TREKINGS UZ PASAULES JUMTU... K2, Baltoro, Concordia

25 dienas

2995 19. lpp.

ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ

15 dienas

1850 13. lpp.

ATPŪTA CEILONAS SALĀ – ŠRILANKA

14 dienas

1695 30. lpp.

ŠRILANKA UN PARADĪZES SALAS – MALDĪVAS

15 dienas

~2595 12. lpp.

ĶĪNAS SIMFONIJA

17 dienas
Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao 13.04.-29.04. 2195 3★★★★
3★★★
izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru
HB
vasaras pils. Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu. Senās Ķīnas politiskā sirds Siaņa. Terakotas
ø
armija, saukta par astoto pasaules brīnumu, Lielās zoss pagoda. Hua Shan kalns – mistiska svētvieta,
2
kur tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi, romantika un senas leģendas. Longmen budistu
alu templis ar vairāk nekā 100 000 klintīs cirstām Budas statujām un reljeﬁem. Slavenais Šaoliņa
klosteris un kung-fu šovs. Lidojums uz Guilinu. Guilina: Ziloņa snuķa kalns, Septiņu zvaigžņu parks, Niedres ﬂautas ala ar stalaktītiem un
stalagmītiem. Kruīzs pa romantisko Li upi – ainavas, mīkstas kā samts, un pakalni kā tūkstošgadīgi bruņrupuči 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 – Rīga.

ĶĪNAS VĒSTURES UN DABAS PASTKARTES AR JANDZI KRUĪZU

15 dienas
12.10.-26.10. 2295 3★★★★
Uzlabots un papildināts Jandzi ceļojums ar Ķīnas dabas brīnumiem!
★★★★
9
Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis,
FB
Mao izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas
HB
imperatoru vasaras pils, Pekinas opera un Pekinas pīle. Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu.
ø
Senās Ķīnas politiskā sirds Siaņa. Tanu dinastijas deju koncerts. Terakotas armija, saukta par astoto
2
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 Trim 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 – Rīga.

NO AKMENS MEŽIEM UN PAZEMES CAURUMIEM LĪDZ LOGIEM UZ DEBESĪM
UN LIDOJOŠĀM SALĀM MĀKOŅU JŪRĀ – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA

16 dienas

ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS
9 dienas
Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao 09.04.-17.04.
izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru 06.10.-14.10.
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 – Rīga.

2650 34. lpp.
1295

3★★★★

HB

ø
2

NO DEBESU ARKĀM UN ŪDENS AIZKARIEM LĪDZ KLINŠU DĀRZIEM
UN DINOZAURU MEŽAM – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 2

12 dienas

1995 35. lpp.

LEĢENDĀM APVĪTAIS UN DABAS ŠEDEVRU ROTĀTAIS SENAIS ZĪDA CEĻŠ – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 4

14 dienas

2395 35. lpp.

SMAIDU ZEME TAIZEME

15 dienas
13.02.-27.02. 1650 3★★★
Lidojums Rīga – Bangkoka – Rīga. Tempļu pilsēta Bangkoka – Grand Palace un Smaragda Budas
HB
templis, pasaulslavenie Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi, moderni debesskrāpji un ielu tirdzniecība.
ø
Izbraukums ar laivu pa pilsētas kanāliem. Savdabīga atrakcija – peldošais tirgus. Kančanaburi –
2
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. Trīs saules pilnas dienas Pataijā pie Siāmas līča.
Iespējas doties izbraukumā uz koraļļu salu, zemūdens pastaigās, baudīt taju masāžas...

94

3★★★★, 3★★★

0

★★★★
9

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– komfortablas tūristiem pielāgotas jurtas
– divvietīgas kajītes ar WC un dušu uz kruīzu kuģa

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA

15 dienas
30.10.-13.11.

cena naktsmītnes

1650 3★★★
Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi.
HB
Izbraukums ar laivu pa pilsētas kanāliem. Peldošais tirgus. Kančanaburi – tilts pār Kvai upi. Monu
ø
ciema apmeklējums. Ajutaja – Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu
2
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 – Rīga.

TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH SAMUI

15 dienas

JAUNAIS GADS TAIZEMĒ

14 dienas
21.12.-03.01. ~1925

Lidojums Rīga – Bangkoka – Rīga. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi.
Izbraukums ar laivu pa pilsētas kanāliem. 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.

1750 30. lpp.
3★★★

HB

ø
2

UZLĒCOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA
13 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Tokija. Miljonu pilsēta Tokija. Viens no senākajiem un svētākajiem budistu 28.03.-09.04. 3150 3★★★
HB
tempļiem Assakusa Kannon, šinto ticības svētnīca Meidzi, imperatora pils dārzi, veikalu arkāde
ø
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. Filozofu 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.
ZAĻĀ DRAKONA SALA TAIVĀNA ...AR IELŪKOŠANOS UZLĒCOŠĀS SAULES ZEMĒ JAPĀNĀ

16 dienas

2795 13. lpp.

PA ČINGISHANA, MARKO POLO UN PRŽEVAĻSKA PĒDĀM – MONGOLIJA UN KIRGIZSTĀNA

15 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Ulanbatora. Mongolijas galvaspilsēta Ulanbatora: mājvieta daudziem
03.09.-17.09. 2995 3★★★★
3★★★
muzejiem, budistu tempļiem, mongoļu valdnieku Ziemas pilij un Sukhbaatar laukumam – Mongolijas
3★★
politiskajam un sabiedriskajam centram. Lielākais budistu klosteris Mongolijā un klasiskās tibetiešu
0
arhitektūras paraugs Gandan. Kalni, kāpas un klintis Gurvansaikan nacionālajā parkā. Mežonīgais un
FB
ainavu daudzveidībā bagātais Gobi tuksnesis. 300 metru augstās Hongor Els jeb Dziedošās kāpas ir
ø
vienas no augstākajām un iespaidīgākajām smilšu kāpām visā Āzijā. Izjāde ar divkupraino kamieli
pa Gobi tuksneša kāpām. Yolyn Am ledus aiza un dīvainākā dabas parādība Mongolijā – Gobi ledājs
tuksnesī! Liesmojošās klintis – ne tikai fotogēnisks iesarkanu klinšu tuksnesis, bet arī visizslavētākā fosiliju un dinozauru kaulu atrašanās
vieta pasaulē. Ongiin klostera drupas. Čingishana izveidotās pirmās mongoļu impērijas galvaspilsētas Karakorum drupas, kur viesojās
arī slavenais itāļu ceļotājs Marko Polo. Erdene Zuu – vairākus gadsimtus impērijas garīgais un intelektuālais centrs, kā arī visvecākais
un visnozīmīgākais budistu klosteris Mongolijā ar daudziem tempļiem un 108 stupām. Mongolijas pastkartīte – pa stepēm klejojoši
Prževaļska zirgi Hustai nacionālajā parkā. Vakariņas ar mongoļu folkloras priekšnesumu. Lidojums Ulanbatora – Biškeka. Vidusāzijas
Baikāls un otrs lielākais augstkalnu ezers pasaulē – Isikuls. Cholpon-Ata antīkie klinšu grebumi. Dīvainie sarkano klinšu veidojumi Septiņi
buļļi, Tjanšanu kalnu aizā Jeti-Oguz. Barskaun ūdenskritums. Karakol – Prževaļska māja un atdusas vieta, ortodoksālā koka katedrāle
un ekstravagantā Dungan koka mošeja, kura celta, neizmantojot nevienu naglu. Buranas tornis un Akmens karavīri – paliekas no senās
Karakanīdu valsts galvaspilsētas Balasagunas, kuras noriets sākās ar Čingishana armijas invāziju. Kirgizstānas galvaspilsēta Biškeka.
Tjanšanu kalnu zaļojošās ielejas Ala-Archa nacionālajā parkā. Lidojums Biškeka – Stambula – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!

DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ

www.impro.lv

15 dienas

~2195 30. lpp.
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ĀZIJA / ZIEMEĻAMERIKA / CENTRĀLAMERIKA / DIENVIDAMERIKA
ceļojuma apraksts

laiks

RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ

12 dienas
13.04.-24.04.
19.10.-30.10.

cena naktsmītnes

1695 3★★★
Lidojums Rīga – Hanoja. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk
HB
nekā 600 pagodām un tempļiem, un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju.
ø
Sapa – franču koloniālo laiku kalnu kūrorts Tonkinas Alpos, kura apkārtni apdzīvo daudzas nacionālās
2
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 ﬁlmas 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 oāze 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. Lidojums Hanoja – Rīga.

ZUDUŠĀS DŽUNGĻU PILSĒTAS, GLEZNAINĀS AINAVAS UN ZELTA TEMPĻI Kambodža, Vjetnama, Laosa

16 dienas
14.11.-29.11. 2850 3★★★★
Lidojums Rīga – Hanoja. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk
nekā 600 pagodām un tempļiem, un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju.
3★★★
HB
Lidojums Hanoja – Hue. Hue – pēdējo Vjetnamas karaļu rezidence, karaliskās citadeles komplekss,
ø
septiņstāvu Thien Mu pagoda, valdnieku kapenes pie Huong (Smaržu) upes. Marmora kalni, kuru klintīs
2
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.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!

SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA (INDONĒZIJA)
15 dienas
14.11.-28.11. 2595 3★★★★
Lidojums Rīga – Singapūra. Lauvas pilsēta Singapūra: Botāniskais dārzs, ķīniešu pilsēta, Mazā Indija.
Neaizmirstams piedzīvojums – Singapūras nakts safari. Malaka – viena no vecākajām pilsētām Malaizijā,
3★★
HB
savulaik nozīmīga tirdzniecības osta, kur interesantā veidā savijas ķīniešu, portugāļu, holandiešu, britu
ø
un malaiziešu kultūras. Malaizijas galvaspilsēta Kualalumpura, kas 130 gados attīstījusies no tukšas
2
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 – Rīga.
PA NEIEMĪTAJĀM TAKĀM INDONĒZIJAS DŽUNGĻOS UN VULKĀNOS – SUMATRAS SALA

12 dienas

1950 12. lpp.

ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA

15 dienas

1895 30. lpp.

KUR DRAKONI STAIGĀ PA ZEMI UN VULKĀNU EZERI MAINA KRĀSAS –
NOSLĒPUMAINĀS ZUNDA SALAS (INDONĒZIJA)

15 dienas

2595 15. lpp.

KLUSĀ OKEĀNA DĀRGUMU LĀDE – FILIPĪNAS AR PALAWAN SALU

16 dienas

2995 14. lpp.

Barbadosa, Sentlūsija, ASV Virdžīnas, Sentmartina, Sentkitsa & Nevisa

15 dienas

2750 14. lpp.

KUBA SALSAS RITMOS

13 dienas

2550 15. lpp.

PA KOLUMBA PĒDĀM 2 – PUERTORIKO UN KARĪBU SALU KRUĪZS...
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3

–3

★★★★

★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

AI – All Inclusive
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
2 – cenā iekļautas vīzas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ ŪDENSKRITUMIEM – ASV UN KANĀDA

11 dienas
27.04.-07.05.
28.09.-08.10.

cena naktsmītnes

2125 3★★★★
Lidojums Rīga – Ņujorka – Rīga. Debesskrāpju pilsēta Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja,
2150 3★★★
Empire State ēka, Centrālais parks, Taimskvērs. Finger lakes ezeru reģions, kas bagāts ar vairākiem
3★★
desmitiem dažādu ūdens kaskāžu – Lucifera ūdenskritums un 45 m augstais, 50 m platais Ithaca
ø
ūdenskritums. 66 m augstais Taughannock ūdenskritums, kas izveidojis amﬁteātra formas aizu.
Izbrauciens ar kuģīti pa 1000 salu arhipelāgu – elitāru 19. gs. ASV un Kanādas atpūtnieku vietu,
kur bagātie un slavenie uzcēla muižas, pilis un villas. Tūkstoš salu arhipelāga elegantākā pils Boldt Castle. Pirmā apvienotās Kanādas
galvaspilsēta Kingstona. Toronto – Kanādas metropole un lielākā pilsēta Ontārio ezera krastā. Viena no vislabāk saglabājušajām 19. gs.
koloniālajām pilsētiņām Ziemeļamerikā Niagara on the Lake. Iespēja apmeklēt kādu no Ontārio vīna darītavām. Viens no pasaules
skaistākajiem un varenākajiem ūdenskritumiem Niagāra. Ūdenskrituma apskate gan no ASV, gan no Kanādas puses. ASV galvaspilsēta
Vašingtona: Baltais nams, FIB galvenā ēka, Kapitolijs. ASV Neatkarības deklarācijas parakstīšanas vieta Filadelﬁja.

MEŽONĪGIE RIETUMI

14 dienas
Lidojums Rīga – Sanfrancisko. Romantiskā Zelta vārtu tilta un mazo, stāvo ieliņu pilsēta Sanfrancisko. 09.09.-22.09. 2650 3★★★
3★★ +
Napa Valley – vīna darītavu un vīnogu lauku ieleja. Yosemite nacionālais parks – majestātiski kalni
ø
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. Mežonīgo Rietumu
vizītkarte un vesternu tēva Džona Veina zeme – Monument Valley. Calico spoku pilsēta – pamesta kovboju pilsētiņa. Eņģeļu un Holivudas
pilsēta Losandželosa, vietas, kas asociējas ar amerikāņu ﬁlmām un seriāliem. Lidojums Losandželosa – Rīga.

NO JELOUSTONAS UN UGUNS IELEJAS LĪDZ ZOSU KAKLU KANJONAM
UN MĒNESS KRĀTERIEM – APBRĪNOJAMĀ AMERIKA

18 dienas

3350 37. lpp.

MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS
15 dienas
11.11.-25.11. 2595 3★★★★
Lidojums Rīga – Mehiko. Mehiko: Zokalo – laukums galvaspilsētas centrā – vieta, kur sāka veidoties
Mehiko. Antropoloģijas muzejs ar lielākajām Meksikas arheoloģijas un mākslas vērtībām. Gvadelupes
3★★★ +
HB
baznīca – katra meksikāņa svētākā vieta. Grandiozās Mēness un Saules piramīdas Teotivakanā. Kalnu
AI
ieskautā Uahaka un tās kosmopolītiskā gaisotne, īpašā smaržu un garšu daudzkrāsainība. Senais olmeku
ø
un zapoteku tautu reliģisko ceremoniju centrs Monte Alban. Dabas brīnums Arbol del Tule – viens no
resnākajiem akāciju sugas kokiem pasaulē. Kā no kaktusa iegūst meskalu (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.
ANDU KALNU UN INKU KULTŪRAS ZEMES – PERU UN BOLĪVIJA

14 dienas
Lidojums Rīga – Lima. Peru Republikas galvaspilsēta Lima, dēvēta par karaļu pilsētu. Paracas nacionālais 17.10.-30.10. 3250 3★★★
parks un Balestas salas – izbrauciens ar kuģīti, vērojot pelikānus, jūras lauvas un pingvīnus. Lidojums
! HB
JAUNUMS
ø
virs Nazkas līnijām – mītiskas izcelsmes milzīgiem zīmējumiem tuksneša smiltīs. Huacachina oāze
Peru tuksnesī. 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 augstu Andu kalnos. Sacsayhuaman – ciklopiska izmēra cietoksnis, kas aizsargāja Kusko no
ienaidniekiem. 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. Katoļu nozīmīgākā svētvieta Bolīvijā – Kopakabana. Isla del
Sol jeb Saules sala – inku svētvieta un sala Titikakas ezerā. Augstākā galvaspilsēta pasaulē Lapasa. Savdabīgās ainavas Mēness ielejā.
Tiwanaku – mistiskākais sakrālais komplekss Bolīvijā. Lidojums Juliaca – Lima. Lidojums Lima – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!
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CENTRĀLAMERIKA / DIENVIDAMERIKA / AUSTRĀLIJA
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

NO TAURIŅU MEŽIEM UN SĒŅU KLINTĪM LĪDZ ĒRĢEĻU KALNIEM
UN VARA KANJONAM – ABRĪNOJAMĀ MEKSIKA

15 dienas

2995 36. lpp.

SENĀS MAIJU ZEMES – GVATEMALA, HONDURASA, BELIZA UN MEKSIKA

18 dienas
Ceļojums pa aizaugušām maiju senpilsētu drupām, kolorītiem indiāņu tirdziņiem, lavā verdošiem
23.11.-10.12. ~3395 3★★★★
3★★★
vulkāniem, bezgalīgiem džungļiem, pazemes alām, spāņu koloniālajām pilsētām, palmu ieskautām
HB
Karību jūras pludmalēm un krāšņo zemūdens pasauli. Laiks atklāt Centrālamerikas bagātības!!!
BB
Lidojums Rīga – Gvatemala.
ø
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. Lielākās maiju kultūras stēlas Quiriqua senpilsētā. 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 fotogēniskākajiem maiju kultūras arhitektūras
ansambļiem – Tuluma, kur drupas izvietojušās gleznainā Maiju Rivjēras krastā. Atpūta Maiju Rivjērā. Lidojums Kankuna – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!

CAUR DŽUNGĻIEM, TUKSNEŠIEM, VULKĀNIEM UN ANDU KALNIEM, MEKLĒJOT
MĪTISKO ELDORADO – KOLUMBIJA ...ar Cano Cristales – upi, kas aizbēga no paradīzes

17 dienas

3795 36. lpp.

BRAZĪLIJA, PARAGVAJA UN ARGENTĪNA... ar atpūtu Costa Verde

16 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 18. decembrim!
18.03.-02.04. 3750 3★★★★
Lidojums Rīga – Sanpaulu – Igvasu. Igvasu ūdenskritums, kura varenība divarpus reizes pārsniedz
! 3★★★
JAUNUMS
HB
slaveno Niagāru, dēvēts par vienu no dižākajiem dabas meistardarbiem uz planētas. Ūdenskrituma
ø
apskate no Brazīlijas un Argentīnas puses. Sātana rīkle. Paragvaja var lepoties ar divām no četrām
visnozīmīgākajām jezuītu misijām kontinentā – Trinidad un Jesus de Tavarangue – utopisks projekts
un viens no Dienvidamerikas nozīmīgākajiem vēstures posmiem, kad tūkstošiem cilvēku pārcēlās uz dzīvi pilnīgā nekurienē, lai sludinātu
ticību un uzceltu milzīgus klosterus džungļu vidū. Paragvajas pastkarte – 45 m augstais un 120 m platais Salto de Monday ūdenskritums.
Argentīnas nozīmīgākā jezuītu misija San Ignacio, kas kļuva par patvērumu daudziem indiāņiem. Argentīnas minerālu un dārgakmeņu
ieguves process Wanda Mine raktuvēs. Slavenais Itaipu dambis. Brazīlijas tropisko putnu parks. Lidojums Igvasu – Riodežaneiro.
Žilbinošā metropole Riodežaneiro. Korkovado kalns, no kura Kristus Pestītāja statuja noraugās uz pilsētu, Cukura platmales kalns,
Rio vecpilsēta, Sambadrome – slavenā Rio karnevāla mājvieta. Iespēja doties izbraucienā ar džipiem pa Tijuca lietusmežu. Petropolis –
senā Brazīlijas imperatoru vasaras rezidence. Unikālu formu klintis, gleznaini kalnu ceļi un pastaiga pa Brazīlijas džungļiem Serra
dos Orgaos nacionālajā parkā. Parati – viena no simpātiskākajām Brazīlijas koloniālajām pilsētiņām, kura paisuma laikā, applūstot
ielām, pārtop par tādu kā 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. Trindade – viena no skaistākajām pludmalēm Brazīlijā. Cachaca darītava – Meksikai ir tekila, Francijai –
konjaks, Kubai – rums, Latvijai – Melnais balzams, bet Brazīlijas lepnums grādīgo dzērienu vidū ir cachaca.
Lidojums Sanpaulu – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2017. gadā!

EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU 2 – KRĀSAINĀ BOLĪVIJA UN ČĪLE

15 dienas

3475 37. lpp.

LIELAIS ANTARKTĪDAS UN DIENVIDAMERIKAS KRUĪZS (ARGENTĪNA, ČĪLE, URUGVAJA,
UGUNSZEME, FOLKLENDU SALAS UN JAUNAIS GADS PIE ANTARKTĪDAS KRASTIEM) 25 dienas

~5995 38. lpp.

AUSTRĀLIJA – VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU

17 dienas
Austrālijas lielais loks no Sidnejas Operas un Lielā okeāna ceļa līdz kontinenta sarkanajai sirdij Uluri
25.11.-11.12. ~5195 3★★★★
3★★★
klintij un tropu paradīzei pie Lielā Barjeru rifa.
HB
Ierobežoto aviobiļešu dēļ iesakām pieteikties līdz 1. augustam!
ø
Lidojums Rīga – Melburna. Austrālijas eiropeiskākā pilsēta un dzirkstošs kultūras centrs Melburna.
Karaliskais Botāniskais dārzs. Pingvīnu parāde Filipa salā – unikāls skats, saulrietā mazajiem
pingvīniņiem iznirstot no okeāna viļņiem. Viens no skaistākajiem un iespaidīgākajiem piekrastes ceļiem pasaulē: Lielais okeāna ceļš
un tā ikoniskās ainavas Divpadsmit apustuļi, Londonas arka un citi. Nakšņošana pie Lielā okeāna ceļa. Grampiani kalnu grandiozās
ainavas un pastaiga kalnos. Ieskats Austrālijas Zelta drudža laikmetā vēsturiskajā Balaratas pilsētiņā. Lidojums uz Ayers Rock, Austrālijas
ģeorgrāﬁskais centrs, Karaļa kanjons, Olgas kalni un pats majestātiskais Ayers Rock jeb Uluru, aborigēnu svētvieta. Saulrieta sagaidīšana
un glāze dzirkstoša Austrālijas vīna, vērojot neticamās krāsu spēles uz Uluru klints sienām. Lidojums uz Kērsnu, tropu galvaspilsētu
okeāna piekrastē. Kurandas nacionālais parks, pastaiga tropu mežos un brauciens pa gaisa trosu ceļu augstu virs lietusmežu galotnēm.
Pamagirri dejas, ieskats abiorigēnu tradīcijās un mākslās. Dienas kruīzs uz Lielo Barjeru rifu, iespēja snorkelēt, nirt un vērot koraļļu rifu.
Diena atpūtai pie okeāna. Iespēja apmeklēt Hartlija krokodilu fermu vai doties relaksējošā izbraucienā uz piekrastes salām. Pasaules
metropole Sidneja, kas apbur ar draudzīgu un brīvu gaisotni. Sidnejas apskate: Harbour Bridge, balto buru Operas ēka, vēsturiskie
Rocks kvartāli, Darling Harbour, Bondi pludmale u.c. Dienas izbrauciens uz Zilo kalnu reģionu: Džeimsona ieleja un slavenās Trīs māsu
klintis, noskaidrosim, no kurienes rodas zilā dūmaka virs ielejām. Lidojums Sidneja – Rīga.
Sagatavošanā 2016.13.02.-04.03. Austrālija, Tasmānija, Jaunzēlande
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3★★★★, 3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

BB – tikai brokastis
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

CEĻOJUMI PĒC IZBRAUKŠANAS DATUMA 2015
maršruta nosaukums
FEBRUĀRIS
NOSLĒPUMAINĀ PLANĒTA INDIJAS OKEĀNĀ – MISTISKĀ SOKOTRAS SALA
ZIRGI UZ LEDUS UN ALUS ZUPA – SARTAI 2015
SMAIDU ZEME TAIZEME
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI
MAROKA – ZIEMEĻĀFRIKAS DABAS AKVARELIS
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ
PA NEIEMĪTAJĀM TAKĀM INDONĒZIJAS DŽUNGĻOS UN VULKĀNOS – SUMATRAS SALA
NOSLĒPUMAINĀ PLANĒTA INDIJAS OKEĀNĀ – MISTISKĀ SOKOTRAS SALA
UZ MASĻEŅŅICU BALTKRIEVIJĀ
JAMBO KENIJĀ
ATLANTĪDAS VIRSOTNES TENERIFE UN GRANKANĀRIJA – KANĀRIJU SALAS
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI
MARTS
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH SAMUI
INDIJAS KONTRASTI
SVĒTĀS ZEMES STARP ČETRĀM JŪRĀM – IZRAĒLA UN JORDĀNIJA
NO UGUNS KALNIEM LĪDZ KAKTUSU DĀRZIEM – KANĀRIJU SALU EKSOTIKA LANSEROTE UN FUERTEVENTURA
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME
BRAZĪLIJA, PARAGVAJA UN ARGENTĪNA
TARTU SKOLĒNU BRĪVDIENĀS
PAVASARA ATMODA HORVĀTIJĀ
PAVASARIS INDIJAS HIMALAJOS
TALLINA UN APKĀRTNE
ĒĢIPTES KRĀSAINIE TUKSNEŠI (ĪSĀ PROGRAMMA)
UZLECOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA
APRĪLIS
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA LIELDIENĀS
BARSELONA UN KATALONIJA
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
BRĪVDIENAS PORTUGĀLĒ
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA
PA SULTĀNU PĒDĀM
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA
ĒĒĒĒĒ ĒĒĒĒĒ – ŌŌŌŌŌ SUITU NOVADĀĀĀ
SĀMSALA
LIELDIENAS GRIEĶIJĀ
ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS
NOSLĒPUMAINĀ ITĀLIJA
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA LIELDIENĀS
RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ
ĶĪNAS SIMFONIJA
PAVASARIS BENELUX VALSTĪS
MANGAĻSALAS NOSLĒPUMI KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN NICA
PAVASARIS BENELUX VALSTĪS
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ
KANĀRIJU SALU KALNU TŪRE AR UZKĀPŠANU ATLANTIJAS SALU AUGSTĀKAJĀ VIRSOTNĒ TEIDĒ (3718 M)
JŪGENDSTILA RĪGA KOPĀ AR ASTRĪDU ROGULI
RĪGAS VĀRTI – DAUGAVGRĪVA KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU
LAIŽAM DABĀ KOPĀ AR MĀRI OLTI
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS
DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU (VIKTORU KALNIŅU)
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
KRĒTA UN ROMANTISKĀ SANTORĪNI
PA SULTĀNU PĒDĀM
BALKĀNU TRIJSTŪRIS (MAĶEDONIJA, ALBĀNIJA, BULGĀRIJA)
PORTUGĀLE NO PORTO VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
BARSELONA UN KATALONIJA
NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ ŪDENSKRITUMIEM – ASV UN KANĀDA
DALMĀCIJAS PIEKRASTES PAVASARA BUĶETE UN VENĒCIJA
BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS
SAULES SVĒTĪTĀ VANDAĻU ZEME ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS
FRANCIJAS RIVJĒRA UN VĪNS AR TRIFELĒM PJEMONTĀ
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI UN ISKJAS SALAS
BERLĪNE, BRĒMENE, HAMBURGA, LĪBEKA
PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2015 PRĀGĀ, ČEHIJĀ
VĪNE UN DONAVAS LOKS
APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA
MAIJS
DIEVA BUČA SICĪLIJA
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA
PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA
KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ UN LIEDAGOS – TUNISIJA
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA
SLOVĀKIJAS UN UNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE
PAŠAPZINĪGĀ UNGĀRIJA (NO BUDAPEŠTAS LĪDZ EGERAI MAIJA SVĒTKOS)
NETRADICIONĀLĀ TALLINA
LATGALES ŠARMS KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
BRĪVDIENAS PORTUGĀLĒ
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
ZIEDI, ZIEDI… UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ
NO AKMENS MEŽIEM UN PAZEMES CAURUMIEM LĪDZ LOGIEM UZ DEBESĪM UN
LIDOJOŠĀM SALĀM MĀKOŅU JŪRĀ – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA
PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2015 PRĀGĀ, ČEHIJĀ
ROMA UN ITĀLIJAS SKAISTĀKIE DĀRZI
PASAULES ČEMPIONĀTS HOKEJĀ 2015 PRĀGĀ, ČEHIJĀ
SENĀ PERSIJA – IRĀNA
PARĪZE, AMSTERDAMA, BRIGE UN ZIEDU LAIKS HOLANDĒ

lidojums

dat.

F
F

2
7
13
14
14
14
14
16
16
20
20
27
28

12
1
15
2
1
13
15
12
12
3
12
8
2

1
6
12
14
15
16
18
18
21
25
26
28
28
28

11
15
13
12
5
15
11
16
1
7
12
2
8
13

π

1
1
1
2
2
3
3
4
4
8
9
10
10
13
13
13
18
18
20
20
21
21
23
24
25
25
25
25
25
26
26
26
26
27
27
27
27
27
28
28
28
29
29
30
30
30
30
30

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
YF
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

YF

F
F
YF
YF
YF
YF

F
F

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

F
F
F
F
F
F
YF
F
YF

dienas jaunums

cena

lpp.

1990
30
1650
60
17
1495
1850
1950
1990
240
2795
1295
60

31
61
94
59
55
90
13
12
31
64
91
9
59

1150
1750
1495
1475
1115
1895
1325
3750
32
475
1495
64
995
3150

88
30
92
87
8
30
89
98
40
71
93
60
88
95

5
6
8
6
6
9
4
1
2
7
9
9
6
12
17
7
1
2
9
7
9
7
4
8
1
1
1
2
9
1
8
8
9
9
9
8
7
11
8
7
7
7
8
6
6
4
5
8

975
775
745
715
795
1050
740
33
90
785
1295
695
250
1695
2195
560
1/7
70
745
440
695
560
645
π
1195
1/10
1/7
25
65
445
1/25
875
NO 765
1050
795
895
1175
795
2125
775
390
895
795
745
845
320
180
255
1195

10
81
21
82
83
88
83
57
6
86
94
84
70
96
94
79
51
59
83
45
10
79
46
18
51
51
53
62
72
52
11
11
88
73
82
9
81
97
72
75
81
77
21
83
75
50
75
86

1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3

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

995
140
675
925
215
295
475
95
92
715
70
34

10
67
77
90
68
69
70
60
54
82
59
45

4
6
7
7
8
8

16
5
9
4
9
7

2650
560
685
180
1550
555

34
50
46
50
89
79

π

π

maršruta nosaukums
PA ZIEDOŅA VIETĀM ĒRGĻU PUSĒ KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
LIETUVAS PIEROBEŽA KOPĀ AR IGO MIDRIJĀNI
NO PUTOJOŠĀ ALUS LĪDZ MEŽONĪGAJIEM RIETUMIEM IGAUNIJAS SIRDĪ
HORVĀTIJA PAVASARA ZIEDONĪ
KUR MĒNESS AR PLANĒTU ZEMI TIEKAS – ISLANDE
SENO KAUJU VIETAS UN NĀVES SALA KOPĀ AR JĀNI HARTMANI
BRĀĻU KAPOS KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU
DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ
PĒC ZIEDIEM IGAUNIJAS SIRDĪ
PALANGA UN KURŠU KĀPA
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ
VECRĪGAS LEĢENDAS UN STĀSTI KOPĀ AR IEVU EZERIETI
UZ VIDZEMES JŪRMALU KOPĀ AR JĀNI ARVĪDU PLAUDI
SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
ITĀLIJA STARP 3 JŪRĀM
KUR SUKĀDES, PODI UN MELU STĀSTI TOP
TALLINA UN APKĀRTNE
KUR RODODENDRI UN VĒJŠ NAKŠŅO
GRĪZIŅKALNA REPUBLIKA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU
JŪNIJS
VECRĪGAS LEĢENDAS UN STĀSTI KOPĀ AR IEVU EZERIETI
KURZEMES VIDUČA MUIŽAS UN MUIŽKUNGI KOPĀ AR INESI ROZI
CIEMOS LOTES ZEMĒ
JERSIKAS IELA UN MASKAVAS FORŠTATES ROMANTIKA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU
VIDZEMES AUGSTIENĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI
ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS UN DZIEDOŠO AKMEŅU IELEJA
GOTLANDE AR JANĪNU KURSĪTI
PĒRNAVA UN KIHNU SALA
UZ DĀRZIEM VIDZEMES AUGSTIENĒ
PALANGA UN KURŠU KĀPA
ALUS, SIERS UN LEIŠU KĀZAS ZIEMEĻLIETUVĀ
PAZĪSTAMIE UN NEPAZĪSTAMIE ĶEMERI KOPĀ AR INETU JANSONI
MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS – MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA
IGAUNIJAS SALU TŪRE
LĪ-ĪGO PIE ADRIJAS JŪRAS HORVĀTIJĀ
VASARAS SAULGRIEŽI BRĪVDABAS MUZEJA LAUKU SĒTĀ VĒVEROS
VENTSPILS LAIKU LOKOS UN PILSĒTAS SVĒTKOS
DZĪVES SVINĒŠANA KRĀŠŅAJĀ DIENVIDLATGALĒ KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA
VĪNE, ZALCBURGAS ZEMES KALNI UN AIZAS, LĪGO BĀDGAŠTEINĀ
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
KRĒTA UN ROMANTISKĀ SANTORĪNI
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
PORTUGĀLE NO PORTO VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI
JĀŅI GOTLANDĒ
LĪ-ĪGO UNGĀRIJAS NOSKAŅĀS
MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA
AIZVED MANI UZ MUNAMEĢI JĀŅOS
VILKU MEŽA PIEDZĪVOJUMI UN VELNOŠANĀS BRAKOS
HARCA KALNI, ZANGERHAUZENAS ROŽU SVĒTKI UN UNESCO PILSĒTA KVEDLINBURGA
MAZAIS TROLLIS I
GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVĀM PA DAUGAVU
RIETUMIGAUNIJAS ZVIEDRU GALS UN VORMSI SALA KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
NO ŽEMAITIJAS EZERU SPOGUĻIEM LĪDZ SMILŠAINAJĀM PLUDMALĒM
LIVIŅJO – ITĀLIJAS ALPU MAZĀ TIBETA
PAKISTĀNAS EKSPEDĪCIJA – TREKINGS UZ PASAULES JUMTU… K2, BALTORO, CONCORDIA
JŪLIJS
REIMSA, BURGUNDIJA UN MONBLĀNS
TALLINA, TAMPERE, SARKANIEMI DELFĪNI, LEDUS LAIKMETS UN AHAA CENTRS TARTU
KUPALAS SVĒTKI (JĀŅI) BALTKRIEVIJĀ
LĪBIEŠU KRASTS – ZAĻŠ, BALTS, ZILS KOPĀ AR MARTU SELECKU
FJORDU ZEME
TĒRBATAS IELA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU
UZ IGAUNIJU AR BĒRNIEM
TVER MIRKLI BURTNIEKU PUSĒ
AR BASĀM KĀJĀM, ŠOKOLĀDES MUTI PĀR DEVIŅIEM PAKALNIEM PIE BUTĒM JŪRMALĀ
UZ LUBĀNA PLAŠAJIEM KLĀNIEM
PRĀGA UN KARLOVI VARI
M 2 (MATERHORNS UN MONBLĀNS)
ŠVEICE, LIHTENŠTEINA, MONAKO UN DIENVIDFRANCIJA
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS
ITĀLIJAS DOLOMĪTU ALPI
AUSTRUMBAVĀRIJA – FRANKU ŠVEICE
BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE
IZGARŠO VISLAS IELEJU KOPĀ AR JANUŠU KAMINSKI
MAĢISKIE ZIEMEĻI (NO NORDKAPA LĪDZ LOFOTU SALĀM)
ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA
TRADĪCIJU ZEME ANGLIJA II
AKMENS STABI, ARKAS, KALNI, AIZAS, ALAS, MAĢISKIE EZERI – APBRĪNOJAMĀ BULGĀRIJA
RŪJIENAS PUSĒ PĒC SALDĒJUMA UN ZEMENĒM
SĀMSALA
UGUNS UN LEDUS ZEME – ISLANDE
NO RASTRELLI SMALKUMA LĪDZ MIEŽU RAUPJUMAM ZEMGALES PUSĒ
DZŪKIJAS NACIONĀLAIS PARKS
MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA AR IEVU ROZENTĀLI
EIROPAS EZERU SONĀTE
PASAULES VECĀKĀ KARAĻVALSTS DĀNIJA UN GĒTEBORGA
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU
NO UPSALAS UN SIGTUNAS LĪDZ STOKHOLMAI CAUR PILĪM UN PARKIEM
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA
POLIJAS DABAS VALDZINĀJUMS
TOSKĀNAS ŠARMS
FRANČU BOHĒMA
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI
HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI
TUKUMS UN TALSI ZIEDU PLAUKUMĀ

lidojums

YF

F

F

F
YF

F
F
F
F

F
F

YF
YF

YF
YF

F
F

YF

F

F
F

YF

dat.
9
9
9
9
14
16
16
16
16
16
20
23
23
23
23
23
24
30
30
30
30

dienas jaunums
1
1
2
7
4
1
1
1
1
2
5
1
1
1
2
2
8
1
2
1
1

6
6
6
6
6
6
12
13
13
13
13
13
18
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
23
23
27
27
27
27
27
27
28
29

1
2
1
1
2
1
6
2
1
2
1
1
14
3
8
1
1
2
2
9
8
8
5
5
9
3
5
2
2
1
7
9
1
2
2
8
25

1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
7
8
9
9
9
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
14
15
15
15
15
15
16
17
18

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

π
π
π

π

π

π
π

π
π

π

π
π

π

π

π
π

cena
10
25
88
475
950
1/20
1/6
21
30
77
250
21
1/5
23
80
72
975
27
64
25
1/6

lpp.
52
53
61
72
8
52
51
44
45
63
67
44
51
53
54
62
84
39
60
44
51

1/6
94
35
1/5
80
35
295
105
38
90
38
14
1795
130
585
33
23
92
82
595
895
NO 795
250
225
1015
430
255
88
75
34
385
655
37
118
90
825
2995

51
54
40
52
55
61
7
6
44
63
48
14
93
6
72
55
57
54
61
74
11
11
67
68
82
8
70
63
59
39
45
66
56
6
62
17
19

645
NO 155
350
30
425
1/5
98
88
37
78
265
595
740
280
655
385
270
325
965
395
725
855
30
75
1650
35
87
88
645
545
450
950
220
215
240
515
885
745
845
30

77
42
64
52
66
52
41
43
47
58
69
76
77
42
17
75
69
48
66
73
80
71
39
6
8
56
62
63
83
66
72
82
65
68
67
84
78
83
72
44

maršruta nosaukums
lidojums
PALANGA UN KURŠU KĀPA
MISTISKĀ ZEMGALE
NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM UŽAVAS ALIŅAM
ROZES, VĪNS UN VĪLANDE
CEĻOJUMS ACĪM UN VĒDERAM – ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA
NETRADICIONĀLĀ TALLINA
AUSTRIJAS ROMANCE – ZALCKAMERGŪTA UN KARALISKIE DĀRZI BĀDIŠLĒ
TIROLES UN BAVĀRIJAS ALPI
TŪKSTOŠ SALU VIRKNE BALTIJAS JŪRĀ – TURKU ARHIPELĀGS UN ĀLANDU SALAS
NO BESKĪDIEM POLIJĀ LĪDZ AUGSTAJIEM TATRIEM SLOVĀKIJĀ
ITĀLIJAS RIVJĒRA, LOMBARDIJA UN EXPO 2015
F
ATLANTIJAS SĀGA
F
SKOTIJA AR SKAJAS SALU
F
SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS ŠVEICES
POPULĀRĀKIE IZKLAIDES PARKI ZIEMEĻVĀCIJĀ
YF
VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA
KOLMĀRDENAS ZOO UN STOKHOLMA
ZIEMEĻSPĀNIJA GAR JĒKABA CEĻU UN PICOS DE EUROPA LĪDZ SANTJAGO DE KOMPOSTELA UN BISKAJA LĪCIM
F
IGAUNIJAS SALU TŪRE
KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA
PĀRSTEIDZOŠĀ RUMĀNIJA
YF
NO JŪLIJA ALPIEM LĪDZ ADRIJAS JŪRAI
PIRENEJU SKAISTĀKĀS VIETAS
F
JĒKABPILS PUSĒ KOPĀ AR MARTU SELECKU
UNGĀRIJAS LIELAIS LOKS
KUR SVECES TOP UN SLIDĀS PA PARAFĪNU SLĪD
PEIPUSS, DĀRZI UN VECTICĪBNIEKU TRADĪCIJAS
PA SĒLIJAS BALTAJIEM LIELCEĻIEM KOPĀ AR INESI ROZI
KŪCIŅAS, GLIEMEŽI UN ZVEJNIEKU DZĪVE TUKUMĀ UN KANDAVAS PUSĒ
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
MAZAIS TROLLIS I
EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS – SLOVĒNIJA
ČEHIJA KOPĀ AR PĒTERI GAUDIŅU
IZGARŠO ITĀLIJU
YF
STARP DEBESĪM UN ZEMI
F
LIELPOLIJAS GARDĒŽU TŪRE
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
REINAS UN MOZELES IELEJAS, LUKSEMBURGA UN ZIEMEĻU VENĒCIJA BRIGE
F
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS, TALLINA UN LENNUSADAM
ŠVEICES LIELAIS LOKS
YF
GLEZNAINĀS NORVĒĢIJAS ZIEMEĻU SALAS
YF
EIROPAS KRĀŠŅIE ALPI
ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA
F
VASOLS LATGALĒ!
PARĪZE, ATLANTIJAS PIEKRASTE UN LUĀRAS IELEJA
YF
ITĀLIJA LĪDZ ROMAI
AUGUSTS
GRĪZIŅKALNA REPUBLIKA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU
KUR MAIZE SMARŽO UN PIENA UPE GAR PANKŪKU KRASTIEM TEK
GLEZNAINĀ LATGALE UN AUKŠTAITIJA – EZERU ATSPULGOS
MAZAIS TROLLIS I
SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI
VENTSPILS LAIKU LOKOS UN PILSĒTAS SVĒTKOS
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS
SĀMSALA
DIVU JŪRU SALAS – ZIEMEĻJŪRAS LEPNUMS SARKANĀ HELGOLANDE UN BALTIJAS JŪRAS BALTĀ RĪGENA
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS
ANDORA, PIRENEJU KALNI UN BARSELONA
F
AUSTRIJAS HIMALAJOS – AUGSTO TORŅU NACIONĀLAJĀ PARKĀ
YF
BOSNIJA UN HERCEGOVINA, MELNKALNE, SERBIJA
F
ATLANTIJAS SĀGA
F
BRĪVDIENAS PRĀGĀ
BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE
PARĪZE, ŽIVERNĪ UN LUĀRAS IELEJA
F
CEĻOJUMS PA UN APKĀRT KARPATU KALNIEM
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
BALTKRIEVIJAS KOLORĪTS KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
TALLINA, TAMPERE, SARKANIEMI DELFĪNI, LEDUS LAIKMETS UN AHAA CENTRS TARTU
SKANOŠĀ VIDZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
LĪBIEŠU KRASTS KOPĀ AR INESI ROZI
LIETUVAS GARDĒŽU TŪRE
NO LIELĀ LĪDZ MAZAJAM MUNAMEĢIM
DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
KAD LEĢENDAS ATDZĪVOJAS UN MĀLI PIE ROKĀM LĪP CESVAINES UN MADONAS PUSĒ
PARADOKSĀLĀ IGAUNIJA
PALANGA UN KURŠU KĀPA
TOSKĀNA UN ELBAS SALA
F
BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS
FRANCIJAS RIVJĒRA
F
FJORDU ZEME NO TROĻĻU CEĻA LĪDZ OSLO
YF
SLOVĀKIJAS KULTŪRAS UN DABAS VILINĀJUMS
NO ĀLANDIEM LĪDZ ĒLANDEI
ANGLIJAS DĀRZU, MĪTU UN MĀKSLINIEKU KARALISTE KORNVOLA
F
PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA, KARNAKA UN KVIBERONAS PUSSALA
F
PARĪZE, ŽIVERNĪ, LUĀRAS IELEJA UN LUKSEMBURGA AR ŠAMPANIETI REIMSĀ UN VĪNU AMBUĀZĀ
ROMANTISKĀS ZIEMEĻJŪRAS MĀSAS – HOLANDE UN BEĻĢIJA
YF
KARLSONS UN TROLLĪTIS MUMINS, UN LENNUSADAM
AUSTRIJAS LIELAIS LOKS
YF
SVANETIJAS KALNI, UŠGULI UN MELNĀ JŪRA
F
GOTLANDE
MAZŪRIJAS EZERU TŪRE
ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA
ZIEMEĻIGAUNIJA UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS
BALKĀNU KALEIDOSKOPS – MAĶEDONIJA, KOSOVA, ALBĀNIJA
F
PĒC SIERA UN SALDAJĀM EGLĪTĒM UZ KAIMIŅZEMI
KURTUVĒNU UN ŽEMAITIJAS NACIONĀLAIS PARKS
FJORDU ZEME
HOSPITĀĻU IELA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU
DAUDZKRĀSAINĀ VIDUSIGAUNIJA
TATRU KALNU TŪRE

dat.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
20
21
21
22
22
23
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
30
31
31
31

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
5
5
6
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15

dienas jaunums
cena
2
85
1
30
1
30
1
30
2
92
2
98
8
465
8
425
4
260
π
7
295
π
8
895
6
790
8
960
6
295
4
385
5
230
3,5
NO 165
9
955
2
145
3
130
π
625
10
8
580
8
995
1
30
9
425
π
30
1
1
38
π
2
88
1
37
2
72
9
470
8
450
8
365
9
715
6
755
π
5
355
5
225
6
695
3,5
no 175
8
695
π
11
895
9
645
10
1125
π
3
145
9
695
10
575

1
1
2
9
5
1
1
2
7
6
6
9
9
6
5
6
6
12
5
5
3
1
2
2
2
2
1
2
2
7
8
5
7
6
6
8
7
10
7
3,5
8
9
6
4
8
4
10
1
2
8
1
2
9

π

π

π

π

π

1/6
30
88
470
295
23
50
75
465
280
745
765
875
790
225
270
695
595
250
380
NO 155
31
88
120
67
85
27
93
85
875
480
675
650
280
295
995
795
595
535
NO 155
565
1075
295
230
395
115
950
30
85
425
1/5
80
375

lpp.
63
56
56
44
47
60
74
75
6
16
85
66
80
68
42
68
42
81
6
63
70
72
17
53
70
40
45
55
57
62
66
73
69
49
16
48
68
76
65
77
7
17
80
58
78
84

51
39
62
66
65
57
59
6
7
42
81
16
74
66
69
69
78
64
67
31
42
53
47
47
59
53
55
60
63
84
76
78
66
68
7
80
79
78
80
41
75
87
7
67
73
60
74
48
63
66
52
60
16

maršruta nosaukums
lidojums
KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI
YF
AR LAVANDU SMARŽU UN ĀBOLU GARŠU LIMBAŽU PUSĒ
VĒJU PILSĒTA LIEPĀJA
VENĒCIJA, ITĀLIJAS UN AUSTRIJAS ALPI, ZALCBURGA
YF
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS
VASARAS BRĪVDIENAS ČEHIJĀ
IZGARŠO DIENVIDPOLIJU KOPĀ AR JANUŠU KAMINSKI
BĀDENBĀDENE, ŠVARCVALDE, ELZASA, REINAS UN MOZELES IELEJAS
YF
YF
TRADĪCIJU ZEME ANGLIJA
IGAUNIJAS SALU TŪRE
PA PAGĀTNES UN SUMBRU PĒDĀM BALTKRIEVIJĀ – GRODŅA, BRESTA, BELOVEŽAS GĀRŠA
HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI
F
PALANGA UN KURŠU KĀPA
NO MUĻĶU ZEMES LĪDZ PĒRNAVAS LĪCIM
KRĀSAINĀ DIENVIDIGAUNIJA
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS
ZEMGALES GARDĒŽU DIENA
LATGALES KOLORĪTS KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU
ČURĻOŅA IMPRESIJAS DRUSKININKU APKĀRTNĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI
BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS
NO AKROPOLES LĪDZ ALBEROBELLO (GRIEĶIJA UN APŪLIJA)
F
VĪNES JŪRA, BALATONA EZERS UN DONAVA – NO BRATISLAVAS LĪDZ BUDAPEŠTAI
YF
PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLĒNU BRĪVDIENĀS
KOPENHĀGENA, VIKINGU STOUNHENDŽA UN BALTIJAS JŪRAS PIEKRASTE ZVIEDRIJAS DIENVIDOS
POLIJAS KARPATU DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS AICINĀJUMS
LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE
ZIEDOŅDĀRZS KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU
SKANOŠĀ LATGALE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
SĪPOLU CEĻŠ UN VECTICĪBNIEKI PEIPUSA KRASTĀ
YF
APŪLIJA, GARGĀNO PUSSALA, PO UPES DELTA UN TRIFELES UMBRIJĀ
SEPTEMBRIS
FRANCIJA KOPĀ AR ARNI OZOLU
F
YF
ŠVEICE, LIHTENŠTEINA UN MADŽORES EZERS
PA ČINGISHANA, MARKO POLO UN PRŽEVAĻSKA PĒDĀM – MONGOLIJA UN KIRGIZSTĀNA
F
NO BUDAPEŠTAS LĪDZ ATĒNĀM CAURI SERBIJAI UN MAĶEDONIJAI
YF
NO SENĀS PERSIJAS LĪDZ TUVO AUSTRUMU DABAS DĀRGUMIEM – APBRĪNOJAMĀ IRĀNA
F
NO JELOUSTONAS UN UGUNS IELEJAS LĪDZ ZOSUKAKLA KANJONAM UN MĒNESS KRĀTERIEM – APBRĪNOJAMĀ AMERIKA F
LATGALES ŠARMS KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
PĒRNAVAS LĪČA RAIBĀ BUĶETE
GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
MEŽONĪGIE RIETUMI
F
APBRĪNOJAMĀ SLOVĒNIJA
YF
BRĀĻU KAPOS KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU
DAUGAVAS SALAS UN RAIŅA JUBILEJU GODINOT KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS
RAUNAS LEIPUTRIJĀ
TALLINA UN APKĀRTNE
FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA
F
BALKĀNU MOZAĪKA (SERBIJA, MELNKALNE, HORVĀTIJA, BOSNIJA, HERCEGOVINA)
PALANGA UN KURŠU KĀPA
APŪLIJA, NEAPOLE, KAPRI SALA
F
NO PARNASA LĪDZ OLIMPAM. GRIEĶIJAS KALNI
F
KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJAS VĪNI
F
NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI (BULGĀRIJA UN TURCIJA)
F
DALMĀCIJAS KRASTS UN ISTRAS PUSSALA
F
KALNCIEMA IELA UN KVARTĀLS KOPĀ AR RAIDĪJUMA TE VADĪTĀJU MĀRU KAMPERNOVU
PA KULTŪRVĒSTURISKAJĀM TAKĀM VIDZEMĒ
PARADOKSĀLĀ IGAUNIJA
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
F
SAULAINĀS UN LEĢENDĀM APVĪTĀS JONIJAS SALAS
F
SLOVĀKIJAS UN UNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE
PARĪZE, LUKSEMBURGA UN MOZELES IELEJA
ITĀLIJA STARP 3 JŪRĀM
F
SENAIS ZĪDA CEĻŠ – UZBEKISTĀNA
F
SAULES ZELTĪTĀ SPĀNIJA
F
SICĪLIJA, SARDĪNIJA UN KORSIKA
F
CAUR MAZĀZIJAS IMPĒRIJU LĪKLOČIEM PA SENO TURCIJAS ZĪDA CEĻU
F
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA
PA KORSIKAS KALNU VIRSOTNĒM
YF
MADAGASKARA
F
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
F
UZ KAUŅU PĒC UGUNSDZIRAS, KAS CEĻ SPĀRNOS
CAURI VĪNA DĀRZIEM ALPU SAULAINAJĀ PUSĒ
YF
EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
ĒĒĒĒĒ ĒĒĒĒĒ – ŌŌŌŌŌ SUITU NOVADĀĀĀ
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS
TOSKĀNAS ŠARMS
NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ ŪDENSKRITUMIEM – ASV UN KANĀDA
F
ĀZIJAS VARENĀKO KALNU UN KULTŪRU KRUSTCELES – PAKISTĀNA
F
NO ATĒNĀM LĪDZ VENĒCIJAI CAURI APŪLIJAI UN GARGĀNO PUSSALAI
YF
OKTOBRIS
KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ UN LIEDAGOS – TUNISIJA
F
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
F
RĪGAS BRODVEJA – ELIZABETES IELA
SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ
PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN SARDĪNIJA
YF
ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
F
FRANCIJAS RIVJĒRA, COSTA BRAVA UN BARSELONA
F
PA SULTĀNU PĒDĀM
F
KAUKĀZA SKAISTUMA GŪSTĀ
F
PORTUGĀLE NO PORTO VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI
F
ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS
F

dat.
15
15
15
16
16
16
17
19
19
20
21
21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
24
26
29
29
29
29
30

dienas jaunums
8
π
1
1
7
9
6
6
5
9
7
3
π
3
8
2
π
2
π
2
5
9
1
π
2
2
7
π
8
π
7
6
7
5
2
π
1
π
2
π
1
π
8

2
2
3
3
5
5
5
5
5
5
9
9
11
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
14
18
18
19
19
19
20
20
20
20
20
21
21
22
22
23
24
24
25
25
26
26
26
26
26
26
26
28
29
30

8
8
15
11
17
18
2
1
1
9
5
14
8
1
2
9
1
2
8
15
2
8
8
9
10
8
1
2
2
8
11
7
8
8
7
12
13
9
5
10
14
3
8
1
7
1
1
2
9
9
11
14
11

2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
6
6

8
8
1
1
1
11
2
8
8
9
9
9
9

π
π

π

π
π
π

π

π

cena
595
27
25
525
450
280
280
295
640
615
130
225
845
80
85
88
225
495
40
76
72
410
815
325
530
335
275
105
1/5
88
35
685

lpp.
16
44
57
84
72
42
42
49
76
80
6
64
72
41
43
45
68
71
47
54
63
75
86
70
42
65
68
47
52
53
58
85

885
650
2995
695
2975
3350
92
37
33
395
250
2650
575
1/6
95
395
30
64
850
695
77
895
785
1045
725
775
1/9
80
93
960
995
295
450
975
1150
1175
1235
1145
215
725
2995
140
675
30
515
10
33
70
445
515
2150
2295
750

78
76
95
86
33
37
54
58
56
72
67
97
73
51
54
30
56
60
79
74
63
85
18
87
71
71
52
58
60
11
12
69
80
84
91
81
11
87
68
17
13
67
21
61
49
52
57
59
72
84
97
34
86

925
675
1/7
1/28
27
765
95
895
850
1050
1045
975
1295

90
21
52
52
56
11
43
11
79
88
87
82
94

maršruta nosaukums
lidojums
NO ADRIJAS JŪRAS LĪDZ DINĀRU KALNIEM
MADRIDE, ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS
F
LEĢENDĀM APVĪTAIS UN DABAS ŠEDEVRU ROTĀTAIS ZĪDA CEĻŠ – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 4
F
NO ODISEJA PIEKRASTES LĪDZ KAPRI SALAI
F
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
F
ZEMGALES MUIŽU LEĢENDAS
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
ZELTA RUDENS LIMBAŽU PUSĒ
NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS
PORTUGĀLE CAURI NOVADIEM UN GADSIMTIEM
F
ZAĻĀ DRAKONA SALA TAIVĀNA …AR IELŪKOŠANOS UZLĒCOŠĀS SAULES ZEMĒ JAPĀNĀ
F
ĶĪNAS VĒSTURES UN DABAS PASTKARTES AR JANDZI KRUĪZU
F
ITĀLIJA MĀKSLAS UN DZĪVES GARDĒŽIEM, EXPO 2015
YF
NO DEBESU ARKĀM UN ŪDENS AIZKARIEM LĪDZ KLINŠU DĀRZIEM UN DINOZAURU MEŽAM – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 2 F
ĒĢIPTES KRĀSAINIE TUKSNEŠI – BALTAIS, MELNAIS, ZELTAINAIS... KRISTĀLA KALNS UN SIVAS OĀZE
F
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
F
VENTIŅU TRADĪCIJAS VENTSPILĪ
NOSLĒPUMAINĀ ITĀLIJA
F
ANDU KALNU UN INKU KULTŪRAS ZEMES – PERU UN BOLĪVIJA
F
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA
F
RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ
F
RUDENS KOLORĪTS UN KASTAŅU SVĒTKI HORVĀTIJĀ
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME
F
ITĀLIJA LĪDZ ROMAI
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
F
AR SPĒĻU AUTO LĪDZ KOSMOSAM
NETRADICIONĀLĀ TALLINA
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM
YF
PRĀGA UN KARLOVI VARI
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F
ĀZIJAS NEATKLĀTĀ DAĻA INDIJAS AUSTRUMOS – KALKUTA, SIKIMA, ORISA UN DARDŽILINGA
F
KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA
F
KIPRA – AFRODĪTES SALAS NOSLĒPUMI
F
NOVEMBRIS
KUR DRAKONI STAIGĀ PA ZEMI UN VULKĀNU EZERI MAINA KRĀSAS – NOSLĒPUMAINĀS ZUNDA SALAS (INDONĒZIJA) F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ
F
APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA
F
SVĒTĀS ZEMES STARP ČETRĀM JŪRĀM – IZRAĒLA UN JORDĀNIJA
F
BRĪVDIENAS FARAONU ZEMĒ ĒĢIPTĒ
F
UZ BRĪVĪBAS CĪŅU VIETĀM UN PREZIDENTU DZIMTAJĀM MĀJĀM KOPĀ AR JĀNI HARTMANI
MAROKA – ZIEMEĻĀFRIKAS DABAS AKVARELIS
F
NAMĪBIJA
F
ETIOPIJAS DIENVIDI – OMO IELEJAS KOLORĪTS
F
NOSLĒPUMAINĀ PLANĒTA INDIJAS OKEĀNĀ – MISTISKĀ SOKOTRAS SALA
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ZELTA SALA PORTO SANTO
F
EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU 2 – KRĀSAINĀ BOLĪVIJA UN ČĪLE
F
OMĀNA, ARĀBU EMIRĀTI, DUBAIJA UN MUSANDAMAS PUSSALA
F
MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS
F
ATLANTĪDAS VIRSOTNES TENERIFE UN GRANKANĀRIJA – KANĀRIJU SALAS
F
SĀMSALA
SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA (INDONĒZIJA)
F
UNGĀRU VIESMĪLĪBA UN SILTIE ŪDEŅI
DIVU KONTINENTU KARALIENE STAMBULA
F
ZUDUŠĀS DŽUNGĻU PILSĒTAS, GLEZNAINĀS AINAVAS UN ZELTA TEMPĻI – KAMBODŽA, VJETNAMA, LAOSA F
ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS
F
NO DELI LĪDZ BOMBEJAI. INDIJAS SIRDS
F
KUBA SALSAS RITMOS
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F
MADRIDES LIELAIS LOKS
F
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
F
ŠRILANKA UN PARADĪZES SALAS – MALDĪVAS
F
BERLĪNE, DRĒZDENE UN IEPIRKŠANĀS VĀCIJĀ
ZAĻĀ RAGA SALAS (CABO VERDE)
F
ĀFRIKAS DIŽĀKO IMPĒRIJU KRUSTCELES SAHĀRAS TUKSNESĪ – SUDĀNA
F
CAUR DŽUNGĻIEM, TUKSNEŠIEM, VULKĀNIEM UN ANDU KALNIEM, MEKLĒJOT MĪTISKO ELDORADO –
KOLUMBIJA... AR CANO CRISTALES
F
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH SAMUI
F
ATPŪTA CEILONAS SALĀ – ŠRILANKA
F
NO TAURIŅU MEŽIEM UN SĒŅU KLINTĪM LĪDZ ĒRĢEĻU KALNIEM UN VARA KANJONAM – APBRĪNOJAMĀ MEKSIKA
F
NOSLĒPUMAINĀ PLANĒTA INDIJAS OKEĀNĀ – MISTISKĀ SOKOTRAS SALA
F
SENĀS MAIJU ZEMES – GVATEMALA, HONDURASA, BELIZA UN MEKSIKA
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ZELTA SALA PORTO SANTO
F
AUSTRĀLIJA – VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU
F
LIELAIS DIENVIDINDIJAS CEĻOJUMS
F
DECEMBRIS
KLUSĀ OKEĀNA DĀRGUMU LĀDE – FILIPĪNAS AR PALAWAN SALU
F
ĀBOLU PĪRĀGS, KONČAS, SUŅU PAJŪGI UN GATAVS KINO
PIE ZIEMASSVĒTKU VECĪŠA KORSTNAS SAIMNIECĪBĀ
ZIEMASSVĒTKU VECĪŠU SALIDOJUMS TRAĶOS
ADVENTES LAIKS RŪĶU CIEMĀ – MONISTĒ
ADVENTES LAIKS BAVĀRIJĀ UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANAS A10
ZIEMASSVĒTKU LUSTES KRAKOVĀ UN VARŠAVĀ
LIELAIS ANTARKTĪDAS UN DIENVIDAMERIKAS KRUĪZS (ARGENTĪNA, ČĪLE, URUGVAJA, UGUNSZEME,
FOLKLENDU SALAS) UN JAUNAIS GADS PIE ANTARKTĪDAS KRASTIEM
F
RŪĶI RŪĶOJAS RAUNĀ
TALLINA UN APKĀRTNE
EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU – MISTISKIE ETIOPIJAS AUSTRUMI UN DŽIBUTI
F
DIENVIDVJETNAMA UN ATPŪTA TROPISKAJĀ PHU QUOC SALĀ
F
JAUNAIS GADS TAIZEMĒ
F
JAUNAIS GADS INDIJĀ – ZELTA TRIJSTŪRIS, BOMBEJA UN TROPISKĀ KERALA
F
NOSLĒPUMAINĀ PLANĒTA INDIJAS OKEĀNĀ – MISTISKĀ SOKOTRAS SALA
F
JAUNAIS GADS SAHĀRĀ – MAROKA
F
ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENU MIERS UN KŅADA PRĀGĀ UN DRĒZDENĒ
SVĒTĀS ZEMES STARP ČETRĀM JŪRĀM – IZRAĒLA UN JORDĀNIJA
F
JAUNGADA LUSTES UNGĀRIJĀ
TALLINA UN APKĀRTNE

dat.
8
8
9
9
9
10
10
10
10
10
11
12
15
16
16
16
17
17
17
19
19
19
21
23
23
24
24
24
25
26
27
30
30
30

dienas jaunums
10
9
π
14
7
8
1
2
1
2
11
16
15
8
12
10
8
1
7
π
14
15
12
9
11
10
8
1
2
2
8
6
8
15
15
8

cena
455
1025
2395
875
675
27
70
27
75
1195
2795
2295
595
1995
1495
675
37
795
3250
1895
1695
445
1325
545
675
37
95
65
545
240
1125
2050
1650
595

lpp.
73
82
35
85
21
57
59
56
62
82
13
94
85
35
32
21
57
84
97
30
96
73
89
84
21
40
60
62
74
69
9
92
95
21

π

2595
1125
1850
1195
1425
950
1/23
1495
3350
2095
1990
1125
1215
3475
2250
2595
1295
90
2595
215
595
2850
~995
1650
2550
1125
750
785
2595
225
~ 1790
2225

15
9
13
86
87
88
53
90
81
90
31
9
9
37
89
97
9
6
96
70
88
96
10
92
15
9
82
11
12
76
10
32

3795
1750
1695
2995
1990
~ 3395
1125
1215
~ 5195
1925

36
30
30
36
31
98
9
9
98
93

2995
28
35
35
30
280
255

14
39
40
62
41
76
67

~ 5995
30
64
~ 3350
~ 2195
~ 1925
~ 2095
~ 2090
~ 1550
215
~ 1595
380
64

38
40
60
33
30
95
91
31
90
69
87
70
90

2
3
5
5
7
7
7
7
8
8
9
10
10
11
11
11
13
14
14
14
14
14
14
15
16
17
17
18
18
18
18
19

15
8
15
8
11
8
1
13
15
12
12
8
8
15
12
15
8
2
15
5
5
16
4
15
13
8
6
5
15
5
5
11

19
20
20
22
23
23
24
24
25
28

17
15
14
15
12
18
8
8
17
15

1
5
5
12
12
13
16

16
1
1
1
1
6
5

18
19
19
20
20
21
23
24
24
26
26
29
31

25
1
2
17
15
14
13
12
12
5
11
5
2

π

π

π

π

π

π

IMPRO ceļotāju klubiņa programma
JANVĀRIS
15.01. CETURTDIENAS
18:30 VIESIS
17.01. KANĀRIJU
11:00 SALAS

24.01. APVIENOTIE
11:00 ARĀBU EMIRĀTI
UN OMĀNA

31.01. APBRĪNOJAMĀ
11:00 ĶĪNA

Ceļotāju klubiņa jaunās sezonas atklāšanas pasākums! Kas tie tādi – suiti? Kā radies dziedošo un burtiski
dzirsteļojošo Alsungas suitu sievu fenomens, kam Eiropā nav līdzīgu? Dzirdēsim jestrus stāstus iz etnogrāﬁskās
kopas piedzīvojumiem kā Latvijā, tā ārzemēs. Un kā nu bez apdziedāšanās! Ēēēēē-Ōōōō!
EDGARS KUZMANS un RAITIS STRAUTIŅŠ nevienlīdzīgā cīņā pret/ar/par ALSUNGAS SUITU SIEVĀM
Vulkāniskas izcelsmes salas, kas ir līdzīgas un vienlaikus tik dažādas. Pasaules trešais lielākais vulkāns Teide
apbur ikvienu ar savu sniegoto krātera virsotni. Tikai šajās salās ir iespējams klīst pa vulkāniskas izcelsmes
pazemes alu labirintiem. Un, lai skatītu sirreālas Mēness ainavas tepat uz zemes, atliek vien doties uz
Lansarotes salu. Lauru koki, opuncijas, palmas un kaktusi un 1000 mūmiju alas, melno smilšu pludmales un
vēl tik daudz skatāma un iepazīstama šajās salas.
Stāstniece: ILZE NEIKENA
Būs pagrūti pasaulē atrast divas kaimiņvalstis, kuras vieno kopīga kultūra un vēsture, bet šķir tik atšķirīga
šodiena. AAE – arābu pasaules Šveice mirdz un laistās debesskrāpju ugunīs, lepnu veikalu un dārgu auto
pārpilnībā, taču, vai jūs zināt, kas atradās arābu šeihu īpašumā pirms 50 gadiem un kādēļ Apvienotajos Arābu
Emirātos tik grūti sastapt arābu? Pilnīgi cita aina paveras, braucot pa kaimiņvalsti Omānu, kas saglabājusi
tradicionālo arābu kultūru, dzīves stilu un paražas. Omānā meklēsim arī atbildes uz jautājumiem, kas ir vīraks
un kāpēc kādreiz to uzskatīja par līdzvērtīgu zeltam, uzzināsim, kāpēc tieši Omāna tiek uzskatīta par
slavenā Sindbada jūrasbraucēja dzimteni un kāpēc omāniešu tradicionālās māla ķieģeļu celtnes vēl šodien
tiek uzskatītas par dzīvošanai labākām nekā debesskrāpji?
Stāstnieks: ASKOLDS TĀLBERGS
Ķīnas tūkstošgadīgā vēsture tikai uzmanīgam vērotājam un arī tad it kā neviļus un mazliet koķeti paver savas
zemes noslēpumaino plīvuru, aiz kura atklājas maz zināma un vēl jo mazāk ceļvežos pieminēta apbrīnojama
zeme. Te pastaigu takas ved cauri akmens mežu biezokņiem, dziļās klinšu alās mīt pūķi, nomaļos tempļos
mūki rāmi un nesteidzīgi “ievingrina” savas čakras, bet turpat ielejā ķīniešu zemnieks rušinās rīsu laukā.
Stāstniece: ILZE NEIKENA

FEBRUĀRIS
05.02. CETURTDIENAS
18:30 VIESIS

07.02. KIPRA
11:00

14.02. NORVĒĢIJAS
11:00 GLEZNAINĀS
SALAS UN
KALNI
19.02. CETURTDIENAS
18:30 VIESIS
21.02. ISLANDE
11:00

28.02. WILD, WILD WEST
11:00 JEB
LIELĀ ASV
EKSPEDĪCIJA

Nedz labklājība, nedz arī dvēseles bagātība pati no sevis nerodas – tā jāveido un jākrāj pašam, par spīti
skarbiem dzīves līkločiem un varbūt pat pateicoties tiem. Iespējams, septiņi gadi padomju politieslodzīto
lēģerī padarījuši dzejnieku īstāku un asredzīgāku, ļaujot kļūt par patiesu autoritāti latviešu kultūrā jau piekto
gadu desmitu, neraugoties, kas pie varas un kāda iekārta. Kā, esot labi informētam, iemācīties optimismu?
RAITA STRAUTIŅA saruna ar latviešu dzejas un atdzejas patriarhu KNUTU SKUJENIEKU
Sala, kurā gadsimtiem ilgi krustojušās ne tikai leģendas un mīti, bet arī valstu, valdnieku un vienkāršo kipriešu
likteņi. Dažādu kultūru paisuma un bēguma viļņi to ir padarījuši par vienu no unikālākajām Vidusjūras salām.
Mīlas dieviete Afrodīte, Pigmalions, Kleopatra, Ričards Lauvassirds un, protams, saldais Commadaria vīns –
tas viss skatāms, izjūtams un baudāms tikai Kiprā, kur pat laiks pacietīgi (sa)gaida ikvienu ceļotāju.
Stāstniece: ILZE NEIKENA
Norvēģija – jau zināma? Nu, nu... Iepazīsim Atlantijas piekrasti ne vien pie Lofotu salām, bet arī pie Polārā loka,
kur okeāna sāļie vēji apdarinājuši salas un kalnus iztēli rosinošās formās. Caurais Torghattenas kalns, Vegas
sala, Dennamannens jeb Gulošā vīra kalns un slavenās Septiņas māsas Alstas salā, Lovunda, ko iecienījuši
“ziemeļu papagaiļi” alki, Trēnas sala, kurai var iekļūt vēderā, un daudzas citas. Un par sajūtām uz Troļļa mēles...
Stāstnieki: GUNA KALNA un RAITIS STRAUTIŅŠ
Latviešu ceļi visos laikos ir veduši tālu pasaulē, taču mūsu tautas vēstures līkločos daudzi no šiem
ceļojumiem nav bijuši brīvprātīgi... Kā klājas mūsu tautiešu pēctečiem Sibīrijas plašumos un kā tur skan
tautasdziesma? Unikāli video un stāsti par izjusto un piedzīvoto, apzinot latviešu stāstus svešumā.
EDGARA KUZMANA saruna ar ﬁlmas “Sibīrijas bērni” autori, kinorežisori DZINTRU GEKU
Tikai trīs stundu lidojuma attālumā no Rīgas ir valsts, kuras galvaspilsētas mērs ir komiķis, ceļu būvi ietekmē
neredzamo cilvēku dzīvesvietas, bet komplektā ar daudzsološo dzērienu “Melnā nāve” tiek pasniegta pūdēta
haizivs ﬁleja... Islandē garlaicība nav iespējama! Kādi izskatās bēdīgi slavenā Eyjafjallajökull vulkāna pelni, kur
Žila Verna romāna varoņi uzsāka ceļojumu uz zemes centru un kas dzīvo Lagarﬂjót ezerā – to un vēl daudz
vairāk var uzzināt, tikai izbraucot ārpus Islandes izslavētā Zelta loka maršruta un pilnībā ļaujoties šīs unikālās
salas skarbajam vilinājumam.
Stāstnieks: EDGARS KUZMANS
Jebkuram ir skaidrs, ka ASV Mežonīgie Rietumi ir viens no planētas krāšņākajiem nostūriem ar tādiem dabas
brīnumiem kā Grand Canyon vai Monument Valley, bet, cik tas patiesībā krāšņs, nojauš tikai retais. Aiz tūristu
fotozibšņu apžilbinātajiem grandiem atrodas vēl lērums citu dabas brīnumu: Mēness krāteris, Goblinu
un Uguns ielejas, Zosukakla kanjons, Zebras kanjons u.c., kas nepelnīti ir nonākuši Lielā kanjona ēnā.
Šoreiz palūkosimies uz Amerikas rietumiem no pavisam cita skatu punkta – iepazīstot Montānas, Aidaho,
Jūtas, Arizonas, Nevadas, Kalifornijas štatus un arī Vaiomingu ar slaveno Jeloustonas parku.
Stāstnieks: JĀNIS KREICBERGS

MARTS
05.03. CETURTDIENAS
18:30 VIESIS

07.03. MADEIRA
11:00
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Kā kļūt par pasaules līmeņa sportistu un pat ar noguruma un sāpju pārņemtu ķermeni uzvarēt cīņā? Kas
ir atļautais dopings? Kā vislabāk atjaunoties pēc lielām slodzēm? Ar ko jāsadzīvo sportista ģimenei? Kā no
sportista pārtapt par masieri? Kāda ir dzīve Losandželosā? Kādi “uz tausti” ir NBA basketbola superzvaigzne
Kobe Braients un pasaules rekordisti vieglatlēti?
RAITA STRAUTIŅA saruna ar olimpisko medaļnieku AIGARU FADEJEVU
Ziedošs dārzs Atlantijas okeānā! Madeira ir mājvieta aizvēsturiskiem laurisilva mežiem, senām tradīcijām,
un slavenajiem Madeiras vīniem. Madeiras ainavas ir kā ilustrācijas pasaku grāmatai ar grandioziem kalnu
skatiem, trijstūrveida mājiņām, pītām ragavām, kas slīd no kalna, lavierējot starp ikdienas satiksmi. Vēsturiskās
levadas kļūst par aizraujošām pastaigu takām, moderna gondola ceļotājus uzrauj augšup uz senu pils dārzu,
no viesnīcas baseina lūkojamies uz pulksteni baznīcas tornī un senajiem zvejnieku ciematiem.
Stāstnieces: INGUNA DUKURE un SANTA VĪTOLA
Pasākumu norises vieta un laiks:
Rīgas Latviešu biedrības namā Merķela ielā 13 – 124, Rīgā
sestdienās 11:00–14:00, ceturtdienās 18:30–20:30
(IMPRO klubiņš atrodas 1. stāvā blakus IMPRO birojam, garderobe – vestibilā)

Lai iemīlētu, jāiepazīst!
14.03. SENĀS MAIJU
11:00 ZEMES

Pāri okeānam uz senajiem ceremoniju centriem un bumbu spēles laukumiem. Pie civilizācijas, kas savu mūžu skaita
jau no 5041738. gada, un pie ļaudīm, kas savu vēsturi pieraksta gliptos jeb sātana zīmēs. Starp vulkāniem laiskosies
“nepasterizētais” Atitlana ūdens, pārezera pilsētiņā dziedinās vietējais šamanis, bet pastaigājoties gribēsies ietērpties
temperamentīgi krāšņi kā Čičikastenango tirgus sievai. Tad ieskanēsies nostalģiskās garifunu melodijas Livingstonā
un Belizas barjerrifos atrādīsies mīlīgas rajas un haizivītes. Nekas te nebūs kā ierasts.
Stāstniece: ILVA PICKA
19.03. CETURTDIENAS
Kas liek vai velk reportieri doties tieši uz pasaules karstākajiem punktiem un bīstamākajām, kara skartajām
18:30 VIESIS
zonām? Kādu pieredzi, pašizziņu tajos var gūt? Rakstītā un individuālā, dzīvā vēsture. Atziņas, kas radušās
sarunās, kopīgi izbrienot caur 38 “pirmās Latvijas laika” cilvēku dzīves stāstiem, arī par godalgotās grāmatas
“Personiskā Latvija” tapšanu.
RAITA STRAUTIŅA saruna ar žurnālistu un publicistu ATI KLIMOVIČU
21.03. DIENVIDAMERIKAS Diži jūrasbraucēji, ieskaitot mūsu pašu jahtas “Milda” komandu, mūs ir iedvesmojuši lieliem ceļojumiem,
11:00 UN MELANĒZIJAS tāpēc vienīgais, kas atliek – kāpt uz kruīza laineru klāja un pašiem izzināt pasaules vistālākos nostūrus. Sekojot
KRUĪZI
Magelāna maršrutam, apkuģosim pusi Dienvidamerikas, bet tropiskajā Melanēzijā iepazīsim kapteiņa Kuka
atklātās vietas. Patagonijas fjordi un Fidži pludmales, Folklendu salu pingvīni un Vanuatu aborigēni – IMPRO
visekskluzīvākajos kruīzos pārsteigumu un piedzīvojumu netrūkst!
Stāstnieks: EDGARS KUZMANS
28.03. NAMĪBIJA UN
Namībija ir planētas visvecākā tuksneša zeme, kuru, virtuāli apceļojot, mācīsimies, kas ir himbas, herero,
11:00 MADAGASKARA damaras un bušmeni. Skatīsimies, kā pēc lietusgāzēm uzzied tuksnesis, kā sastingst laiks un daba sālsmāla ieplakās. Klausīsimies īstu un nesamākslotu afrikāņu melodijas, kas tapušas zaru un māla kleķa
būdiņās. Savkārt Indijas okeāna viena no krāšņākajām pērlēm Madagaskara ir jāredz tās īpašās un unikālās
ekosistēmas dēļ (nekur citur brīvā dabā neredzēsi ne lemurus, ne tik daudz baobabu šķirnes) un lai satiktos
ar vienkāršajiem, bet jaukajiem malgašiem – īstenajiem Madagaskaras saimniekiem, kas savu mūžu nodzīvo
skaistajā salā, strādājot savās naturālajās saimniecībās, piemājas dārziņos, terašveida rīsu laukos, pinot sizala
virves, darinot sadzīvei nepieciešamos priekšmetus un instrumentus. Ceļojums uz Āfrikas dienvidu reģioniem
vienmēr ir izaicinājums, kas nekad nevar būt ne garlaicīgs, ne remdens.
Stāstniece: JANA IESALNIECE

APRĪLIS
11.04. SICĪLIJA,
11:00 SARDĪNIJA,
KORSIKA

18.04.
11:00

25.04.
11:00

Lielākā Vidusjūras sala Sicīlija no senas tempļu ielejas un burvīgām vēsturisku pilsētu pērlēm līdz
nesatricināmā mierā kūpošā Etnas vulkāna ainām. Sardīnija vilina ne tikai ar mazajiem, mežonīgajiem
līčiem, zeltainajām pludmalēm un fantastiski tīro ūdeni, bet arī ar sardu viesmīlību un lielisko virtuvi – vīniem,
sieriem, īpašo maizi, gaļas un zivju ēdieniem. Savukārt mežonīgi skaisto Korsiku ir vērts apmeklēt ne tikai
tādēļ, ka tur dzimis dižais Napoleons, bet arī lai izbaudītu kalnus, kas stiepjas pāri visai salai, klinšainās
piekrastes un skaistās pludmales, kā arī sajustu makiju – grūti caurejamu biezokni, kas saaudzis no savvaļas
mirtēm, rozmarīna, kadiķiem, pistācijām un zedeņkoka, un tādēļ tajā daudz tik daudz ērkšķu un ēterisko eļļu.
Napoleons ir teicis, ka pat ar aizvērtām acīm pazītu savu salu pēc tās smaržas! Stāstniece: ANITA KUZMA
KARĪBU SALAS
Bobs Mārlijs šeit joprojām ir karalis, rums joprojām ir dzīves eliksīrs, bet pludmales joprojām rotā žurnālu
UN
vākus un tiek ierindotas pasaules topu augšgalos. Vienīgais, kas Karību salās mainījies, ir apmeklētāji, jo
PUERTORIKO
pirātu vietā tagad pludmalēs rušinās un bodes laupīt ierodas ceļotāji no malu malām. Pa Kristofora Kolumba
un pirātu iemītajām takām dosimies pa Karību jūras salām ar tādu luksa laineri, par kādu slavenais itāļu
ceļotājs varēja tikai sapņot. Barbadosā skatīsim kuģu vrakus, Sentlūsijā mērcēsimies Napoleona Džozefīnes
avotos, Sentmartinā vērosim lielos aviolainerus, kas nolaižas turpat pludmales smiltīs, Sentkitsā bridīsim
pa Karību džungļiem, Virdžīnu salās laiskosimies pasaules skaistākajās pludmalēs, bet Puertoriko iepazīsim
grandiozus alu labirintus un spāņu impērijas citadeli Sanhuanu. Un tas vēl nebūs viss, jo tieši Puertoriko var
vērot kādu pavisam unikālu dabas fenomenu - Bioluminiscenses līci.
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ
ČĪLE UN BOLĪVIJA Viens no pasaules vissirreālākajiem stūrīšiem, kur pārsteidzošās dabas ainavas vairāk atgādina Mēness un
Marsa virsmu, nevis planētu Zemi. Vai tie būtu sarkanie kanjoni un dīvainie klinšu veidojumi pie Tupicas, vai
Atakamas tuksneša Mēness un Geizeru ielejas, vai varbūt krāsainās lagūnas un balti mirdzošais sāls ezers pie
Uyuni, bet šajā virtuālajā ceļojumā neizpaliks sajūtas, it kā atrastos galaktikā. Tomēr uz brīdi atgriezīsimies
atpakaļ uz Zemes, lai iepazītu Andu kalnus un vulkānus, indiāņu tirdziņus, Amazones baseina lietusmežus,
inku impērijas vistālāko cietokšpilsētu El Fuerte, aizvēsturiskos paparžu mežus, Dinozauru sienu un koloniālo
šarmu savulaik pasaules bagātākajā pilsētā Potosi, kura uzplauka, pateicoties pasakainajām dārgmetālu
atradnēm Bagātajā kalnā jeb Cerro Rico. Dienvidamerika nemēdz būt krāsaināka par Bolīviju un Čīli.
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ

MAIJS
07.05. CETURTDIENAS
18:30 VIESIS

09.05. HORVĀTIJA
11:00

16.05. BALKĀNU
11:00 DABAS
BRĪNUMI

Ceturtdienas vakara viešņas – radošais un ceļošanas tandēms: rakstniece, producente Elvita Ruka un režisore,
fotogrāfe Aija Bley. Joprojām viņām ir aktuāli ceļojumi postpadomju telpā, taču ar to vien nepietiek. Abas ceļotājas
kopīgos un atšķirīgos projektos apceļo Āfriku un Japānu, fotografē, ﬁlmē un raksta, lai pasaules kolorītu atklātu caur
spilgtiem cilvēkstāstiem un sakāpinātām emocijām. Viņu vizītkarte ir oriģinālās ceļojumu grāmatas un personiskais
skatījums uz pasaules kārtību.
RAITA STRAUTIŅA saruna publicisti ELVITU RUKU un fotogrāﬁ AIJU BLEY
Kāpēc Bernards Šovs apgalvojis, ka paradīzi zemes virsū atradis leģendām apvītajā Dubrovnikas pilsētā?
Vai tiešām Hičkoks pasaules skaistākos saulrietus vērojis Zadarā? Kas kopīgs Dalmācijas piekrastei ar
plankumaino suņuku? Živeli! – Par košo zemi Horvātiju! Par Adrijas jūras dzidrajiem ūdeņiem. Par dažādu
krāsu toņiem piesātināto vēsturi. Par horvātiem un viņu tautas spēku. Par to, kāpēc šī zeme neatstāj
vienaldzīgu.
Stāstniece: INGUNA DUKURE
Balkānu zemēm piemīt kāds īpašs pievilkšanas spēks, kas pat daudz redzējušos ceļiniekus spēj pārsteigt
un mudina atmodināt sevī tik pozitīvo Dullā Daukas sindromu. Varenie Balkānu kalni un kanjoni, dzidrie
ūdenskritumi un klinšu slēptās alas, Adrijas piekrastes kūrorti un vēstures līkločos rūdīto cilvēku patiesā
viesmīlība. Vai zināt, kas ir Uvac dabas parks un vai kāds jau ir pabijis Matkas kanjonā Maķedonijā? Kas
pārsteidzošs Kosovā un kā mazgā veļu Bosnijas un Hercegovinas senajos ciematiņos pie Unas upes? Ja uz
kādu no šiem jautājumiem nav atbildes, dosimies mazliet pārgalvīgā ekskursijā uz Bosniju un Hercegovinu,
Serbiju, Kosovu, Maķedoniju, Melnkalni un Albāniju!
Stāstnieki: ANDA VĪKSNA un JURIS LEVICS

Ieejas maksa: viena pasākuma apmeklējums – 5 EUR
skolēniem, studentiem, skolotājiem (uzrādot apliecību, izziņu) – 1 EUR (biļešu skaits limitēts)
UZMANĪBU! Vietu skaits klubiņa pasākumos ir ierobežots, lūdzam iegādāties biļetes savlaicīgi!
Iegādātās biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem. Programmā iespējamas izmaiņas – sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.impro.lv!

IMPRO CEÒOJUMI

IMPRO CEÒOJUMI

SADARBÈBAS PARTNERI LATVIJÅ

RÈGAS LATVIEÍU BIEDRÈBAS NAMÅ

ALËKSNE
Dārza iela 5, tålr. 64321137, mob. tålr. 26384535
BALVI
Bérzpils iela 44-16, tålr./fakss 64563001, mob. tålr. 26150550
BAUSKA
Pionieru iela 1/1-5, tålr. 63922907, mob. tålr. 28383277
C‰SIS
Raiña iela 26/28, mob. tålr. 26593804
Lielā Skolas iela 7, tālr./fakss 64124077, mob.tālr. 20262929
DAUGAVPILS
Viestura iela 25, tålr. 65420466, mob. tålr. 29247110
DOBELE
Brîvîbas iela 10a, tålr. 63720007, mob. tålr. 22020608
JELGAVA
Svétes iela 18 un Driksas iela 19, tålr. 63010455, 63048551
Raiña iela 20-200, tålr. 63011077, mob.tålr. 22314063
J‰KABPILS
Brîvîbas iela 140/142, tålr. 65233822
Pasta iela 37, tålr. 65220125, 65220126
JËRMALA
Nometņu iela 4, tålr./fakss 67730139
KULDÈGA
Baznîcas iela 5, tålr./fakss 63322259, mob. tålr. 29334403
LIEPÅJA
Tirgoñu iela 15/17, tålr./fakss 63427427, mob. tålr. 29236672
Lielå iela 11, tålr. 63427173
LIMBAÛI
Torña iela 3, tålr./fakss 64070608, mob. tålr. 28359057
LUDZA
Raiņa iela 40a, mob. tålr. 26550092
MADONA
Saieta laukums 1, tålr. 64860573
OGRE
Brīvības iela 22, tålr./fakss 65071900, mob. tålr. 26346644
R‰ZEKNE
Kosmonautu iela 3, tålr. 64634480, mob. tålr. 28640746
SALDUS
Lielå iela 13, tålr. 63881284, mob. tålr. 29574019
Stri˚u iela 3, tålr. 63807443
SIGULDA
Ausekļa iela 6, tålr. 67971335
SMILTENE
Dårza iela 3, mob. tålr. 26428336
TALSI
Lielå iela 19/21, tålr. 63224165, mob. tålr. 26469057
TUKUMS
Talsu iela 5, tålr. 63124451, mob. tålr. 28311557
VALKA
Rîgas iela 22, tålr./fakss 64725522
VALMIERA
Gaujas iela 2, tålr./fakss 64225001, mob. tålr. 29499033
VENTSPILS
Raiña iela 16, tålr. 63624003, mob. tålr. 22835686, 29411516
Ganîbu iela 8, tålr. 63625413

Mer˚e¬a iela 13-204, Rîga, LV-1050
tålrunis 67221312, fakss 67221256
e-pasts: impro@impro.lv
skype: impro.info
www.draugiem.lv
www.twitter.com/impro_celo
www.facebook.com/improcelo

www.impro.lv
Redaktors: Impro draudzîgais kolektîvs
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