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Apbrīnojamā Kazahstāna – Vidusāzijas
lielais noslēpums
34. lpp.

Pa Indijas neiemītajām takām – noslēpumainā
Karnataka ar atpūtu Goa
34. lpp.

Nepalaid garām!

Pa Kolumba pēdām 3 – Lielais Karību kruīzs
16. lpp.

Vidusāzijas dabas un vēstures pastkartes –
Tadžikistāna, Uzbekistāna, KARAKALPKSTĀNA
94. lpp.

Posies ceļam un atvelc elpu!

Ziemeļkoreja un mazā Lhasa
98. lpp.

Papua-Jaungvinejas kruīzs, ielūkošanās
Austrālijā un atpūta Bali
103. lpp.

Dzīve nevar nebūt ceļš.
Tu vienmēr, katru mirkli atrodies ceļā.
Taču Tomass Mērtons uzsver:
“mūsu dzīves patiesais ceļojums notiek iekšpusē”.
Dažkārt mēs mānam sevi ar ceļojumiem
uz svešām zemēm, mēģinot ar tiem aizvietot
mūsu iekšējo ceļojumu.
Dažkārt cilvēki tiecas aizbēgt no sevis,
mainot savu ģeogrāfisko atrašanās vietu.
Taču sevi tu vienmēr un visur paņem līdzi.
Visas reliģijas pazīst svētceļojuma konceptu.
Tas nenozīmē, ka pasaulē atrodamas
svētākas ģeogrāfiskas vietas.
Taču, ja tu dodies ceļā ar noteiktu mērķi,
ja tavs ārējais ceļš var palīdzēt sevi satikt iekšēji,
tad tu savu ceļa mērķi sasniedz jau kā pārvērsts,
savādāks cilvēks.
Tad ceļš ir kļuvis par Ceļu.
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VISA ĀfRIKA VIENĀ cEļOJUMĀ –
UGANdA, RUANdA UN KONGO
33. lpp.

IZBAUdI SARdīNIJU KOPĀ AR ROBERTO MELONI
10. lpp.

Nepalaid garām!

LIELAIS AUSTRUMEIROPAS LOKS –
NO MINSKAS LīdZ KIšIņEVAI
64. lpp.

TIEšIE LIdOJUMI UZ LANSAROTES SALU
23.–25. lpp.

Posies ceļam un atvelc elpu!

LIELAIS KAUKĀZA cEļOJUMS
92. lpp.

IZBAUdI RUMĀNIJU
71. lpp.

SATURS
Tematiskie ceļojumi

6-49

Salas. No Sāremā līdz Fidži

Alpu kAlnos piE TRĪs vAlsTu RobEžām
76. lpp.

6
Kalni. Zemie un augstie
18
Atpūta un ceļojumi Kipras salā
21
Atpūta un ceļojumi Lansarotes salā
23
Atpūta un ceļojumi Madeiras salā
26
Atpūtas ceļojumi. Pludmalē zem palmas 30
Impro pērles. Nezināmais zināmajā
33
Ģimenēm ar bērniem
37
Ceļo un mācies. Fotoapmācība
42
Ziedu un dārzu lokos
43
Gardēžu tūres
46
Izbaudi Latviju
50

No Latvijas līdz Austrālijai 51-104
Baltija

51-64

Latvija

51-59

Igaunija

59-61

Lietuva

62-64

Eiropa

piE iEciRTĪgAjiEm un lEpnAjiEm žEmAišiEm
kopā AR iEvu RozEnTāli
63. lpp.

Baltkrievija, Ukraina, Moldova

64-65

Aizkaukāzs (Gruzija, Armēnija, Azerbaidžāna)

91-92

Ziemeļvalstis

65-66

Polija, Slovākija, Čehija, Ungārija

68-70

Balkānu valstis

71-75

Vācija, Austrija

75-78

Šveice, Francija, Benelux

78-82

Lielbritānija, Īrija

82-83

Spānija, Portugāle

83-85

Itālija, Grieķija

85-88

Tuvie Austrumi
(Turcija, Izraēla, Jordānija, Irāna, AAE)

Ziemeļāfrika (Ēģipte, Maroka)
Āfrika
Āzija
Ziemeļamerika (ASV, Kanāda)
Centrālamerika (Meksika, Karību salas)
Dienvidamerika

igAunijA ziEdu plAukumā
45. lpp.

64-88

Austrālija, Jaunzēlande,
Tasmānija, Papua Jaungvineja

88-90
90; 91; 93
94
96-100
101-102
102
102-104
103-104

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
Valjalas pilskalns. Kāli meteorīta krāteris. Kuresāres bīskapa pils – labākais konventa tipa pils paraugs 06.08.-07.08.
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 26.03.-27.03.
19.11.-20.11.
būs iespējams izgaršot Anglas vējdzirnavās radītos našķus un relaksēties SPA kompleksā.

cena naktsmītnes

75

6

85

3★★★

ø
ø

Roņu sala un sāmsala
2 dienas
Igaunijas unikālākais ģeoloģiskais objekts – Kāli meteorīta krāteris. Kuresāres bīskapa pils ar gotisku 09.08.-10.08. 118 6
interjeru – labākais konventa tipa pils paraugs Baltijā, pils muzejs. Pārcelšanās uz Roņu salu. Kas Roņu
ø
salu saista ar Latviju? Ko mūsu lācis darīja Roņu salā? Kas kopīgs Roņu salas bākai ar Eifeļa torni Parīzē?
Brīvdabas izstāde... nu, gandrīz kā muzejs! Vecā, pamestā un zālē ieaugusī tehnika – tādus modeļus ikdienā ielās vairs neieraudzīsiet! Lai
gan Roņu salā dzīvo tikai apmēram 60 cilvēku, uz salas ir sava meteostacija, lidosta, elektrostacija, robežsardze, osta, pašvaldība, skola,
bērnudārzs, ģimenes ārsts, muzejs, pasts, bibliotēka, interneta punkts, mehāniskās darbnīcas, ugunsdzēsības un glābšanas dienests...
Vecā koka baznīca – viena no vecākajām koka celtnēm Igaunijā (17. gs.). Roņu salas bākas metāla korpuss samontēts 1877. gadā no
Francijas rūpnīcā Le Havre izgatavotajām detaļām. Limo piekraste pazīstama ar savām dziedošajām smiltīm. Latvijas tēlnieka Viļņa Titāna
darinātā akmens zīme Uguns bura ir veltījums jūrā braucējiem. Roņu salas muzejā visunikālākie eksponāti ir 8 tūkstošus gadu vecs roņu
mednieku no kvarca darināts darbarīks, vecās koka baznīcas (1644) vējrādis ar pūķa galvu un zviedru iedzīvotāju gatavotais roņu medību
ierocis. Pārcelšanās ar prāmi uz Pērnavu.
RIETUMIGAUNIJAS ZVIEDRU GALS UN VORMSI SALA
2 dienas
Dosimies ekspedīcijā uz Igaunijas rietumu daļu un Vormsi saliņu, kur joprojām sastopami bilingvālie 25.06.-26.06. 110 3★★★
vietu nosaukumi un kam ir raiba vēsture ar zviedru un krievu ietekmi
ø
Ridalas baznīca – viena no vērtīgākām baznīcām Lēnemā no mākslinieciskā viedokļa. Noarotsi
(Nuckö) – piekrastes zviedru mājvieta 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 raksturīgas sarkanas koka mājas. Sv. Olafa baznīca un
kapsēta ar senajiem apļa krustiem, kas tiek uzskatīta par pasaules lielāko kolekciju uz salas.
Pērnava un Kihnu salA

2 dienas
Kihnu – jauki mājīga un tajā pašā laikā eksotiska sala, te tautastērpus valkā katru dienu un savu goda 27.08.-28.08. 110 3★★
vietu ir saglabājuši vecmāmiņu unikālie rokdarbi. Iespēja ieskatīties igauņu dzīvesstilā un paražās,
ø
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.

6

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!
6 – viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena, vai jauniešu viesnīca

3★★★★- 3★★
9

ceļojuma apraksts

laiks

Igaunijas Salu Tūre Muhu, Sāremā, Hījumā

3 dienas
17.06.-19.06.
15.07.-17.07.
19.08.-21.08.

cena naktsmītnes

Muhu sala – trešā lielākā Igaunijas sala. Ēmu dzirnavas. Pārbrauciens pa dambi uz Sāmsalu. Valjalas
135 3★★★
baznīca un pilskalns. Iespaidīgais Kāli meteorīta krāteris. Meteorīta nokrišana jau apdzīvotajā Sāremā
ø
izraisīja lielus postījumus, kas tiek salīdzināti ar mazas atombumbas sprādzienu. 14. gs. Kuresāres
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
Bijušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate. Pārcelšanās ar
16.07.-19.07. 260 3★★★
maziem prāmīšiem no salas uz salu Turku arhipelāgā – Houtskāres, Korpo, Nagu, Lillandet salu
9
ainavas. Kokar sala – jau Ālandu ūdeņos. Izbraukums ar motorlaivu uz teiksmaino Kallskar salu, kur
p
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.

GOTLANDE

6 dienas
Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar mūriem un viduslaiku ieliņām. Fornsal muzejs, kur
12.06.-17.06. 295 5★★★★
redzamas vikingu laiku pārticības liecības un kuršu pēdas salā. Baltiešu bēgļu laiva Slites ostā. 17.08.-22.08. 285 9
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. 12.06. grupas vadītāja Janīna Kursīte

BRĪVDIENAS ISLANDĒ
4 dienas Islandē
Lidojums Rīga – Reikjavīka (tiešais lidojums). Islandes Republikas galvaspilsēta Reikjavīka – gleznainā 29.04.-03.05. 995 3★★★★
piekraste un ikoniskais Solfar, nams, kur tikušies Gorbačovs un Reigans, vecpilsēta, modernā
3★★★
koncertzāle Harpa. Brauciens gar Islandes savdabīgo dienvidu piekrasti. Melno smilšu pludmale
ø
pie Vīkas. Bazalta kolonnas Reynisfjara. Lielākais nacionālais parks Eiropā Vatnajokull. Pastaiga uz
Melno ūdenksritumu. Lielākais ledāju ezers Islandē Jokulsarlon un iespēja izbraukt ar amfībiju aisbergu lagūnā. Islandes zelta loks –
slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs. Zelta ūdenskritums (Gūlfoss), kontinentālo plākšņu atdalīšanās vieta. Senā Islandes
parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira. Reikjanes pussala. Valahnukur zemes rags un Krisuvik ģeotermālais lauks, kur zeme vārās un
burbuļo. 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. Lidojums Reikjavīka – Rīga.
UGUNS UN LEDUS ZEME – ISLANDE

8 dienas
Islandes ceļojums no Reikjavīkas un Atlantijas okeāna līdz Islandes ziemeļu mītiski skarbajām
16.07.-23.07. 1695 3★★★★
ainavām, Grenlandes un Norvēģu jūrām.
3★★★
Brauciens līdz Viļņai, lidojums Viļņa – Reikjavīka (tiešais lidojums). Pārbrauciens uz neparasto,
5★★★★★
pārsteigumiem bagāto un neskarto Ziemeļislandi. Lielākais termālais avots Eiropā Deildartunguhver.
ø
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.
Gleznainā ostas pilsētiņa Husavik, kas tiek dēvēta par Eiropas vaļu galvaspilsētu. Iespēja doties 3 stundu vaļu safari. Zirga pakava formas
kanjons Asbyrgi un savdabīgā Eyjan klints. Teiku apvītais, sirreālām ainavām un pseidokrāteriem bagātais Mīvatnas ezers. 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. Brauciens pa mežonīgo Kjolur Route, šķērsojot Islandes vidieni. Islandes zelta loks –
slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs. Zelta ūdenskritums (Gūlfoss), kontinentālo plākšņu atdalīšanās vieta. Senā Islandes
parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira. Landmannalauger gleznainais augstkalnu reģions. Islandes Republikas galvaspilsēta Reikjavīka –
gleznainā piekraste un ikoniskais Solfar, nams, kur tikušies Gorbačovs un Reigans, vecpilsēta, modernā koncertzāle Harpa. Veselīga pelde
Zilajā lagūnā. Lidojums Reikjavīka – Viļņa, atgriešanās Rīgā.
5★★★★★
5★★★★

– viesu nams, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā var būt divstāvu gultas, bez gultasveļas.

7

ceļojuma apraksts

laiks

ISLANDES LIELAIS LOKS

8 dienas
06.08.-13.08.

cena naktsmītnes

Ceļojums apkārt Islandei – no Reikjavīkas un Atlantijas okeāna, un Islandes ziemeļu mītiski
1995 3★★★
skarbajām ainavām līdz Mīvatnai, austrumkrasta fjordiem, aisbergu lagūnai un melnās lavas
5★★★★★
dienvidu piekrastei. Visaptverošs Islandes ceļojums ar vietējo gidu.
ø
Brauciens līdz Viļņai, lidojums Viļņa – Reikjavīka (tiešais lidojums). Pārbrauciens uz neparasto,
pārsteigumiem bagāto un neskarto Ziemeļislandi. Lielākais termālais avots Eiropā Deildartunguhver. Grabrok vulkāna krāteris.
Tradicionālas arhitektūras baznīca un ieskats dabas muzejā. Skagafjordur apkaime, viens no civilizācijas vismazāk skartajiem reģioniem.
Akureiri – otra lielākā Islandes pilsēta. Majestātiskais Eyjafjordur fjords. Zirga pakava formas kanjons Asbyrgi un savdabīgā Eyjan klints.
Teiku apvītais, sirreālām ainavām un pseidokrāteriem bagātais Mīvatnas ezers. 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.
Islandes fjordu robotais un mēness virsmai līdzīgais austrumu krasts, viens no vismazāk apdzīvotajiem reģioniem valstī, vēsturiskie
zvejnieku ciematiņi. Minerālu kolekcijas apskate. Lielākais nacionālais parks Eiropā Vatnajokull un lielākais ledāju ezers Islandē
Jokulsarlon, un iespēja izbraukt ar amfībiju aisbergu lagūnā. Pastaiga nacionālajā parkā. Brauciens gar Islandes savdabīgo dienvidu
piekrasti. Eldhraunas lavas lauki, bazalta kolonnas Reynisfjara un melno smilšu pludmale pie Vīkas. 60 metru augstais Skogafoss
ūdenskritums. Bēdīgi slavenā Eyjafjallajokull vulkāna info centrs un ieskats vietējo ikdienā, kas norit līdzās ledājiem un aktīviem
vulkāniem. Seljalandas ūdenskritums. Islandes zelta loks – slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs. Zelta ūdenskritums
(Gūlfoss), kontinentālo plākšņu atdalīšanās vieta. Senā Islandes parlamenta tikšanās vieta Tingvedlira. 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.
Lidojums Reikjavīka – Viļņa, atgriešanās Rīgā.

GRENLANDE UN ISLANDE
8 dienas
Tiešais lidojums Viļņa – Reikjavīka – Viļņa (transfērs Rīga – Viļņa). Islandes klasika – Zelta loks. Gūlfoss 11.06.-18.06. 2700 5★★★★★
jeb Zelta ūdenskritums nosaukumu ieguvis skaistuma un iedzeltenās krāsas dēļ; tajā nav nekā
! HB
Jaunums
trausla, tikai spēks un varenība. Slavenais Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs – geizers, kas devis
ø
vārdu visiem pasaules geizeriem un tā izmēros mazākais līdzinieks, kas ar apbrīnojamu precizitāti
regulāri izšļāc karsta ūdens strūklu no zemes dzīlēm. Tingvedlira – Amerikas un Eiropas tektonisko plātņu randiņa vieta un senā Islandes
parlamenta tikšanās ieleja, kur tika lasīti un pieņemti likumi, kas vairākus gadsimtus noteica Islandes dzīvi un padarīja šo zemi par
vienu no pirmajām patiesi demokrātiskajām valstīm Eiropā. Pārlidojums uz pasaules lielāko salu – Grenlandi. Transfērs ar motorlaivu
uz tuvāk kontinentālajai daļai esošo Tasiilaq ciematiņu. Tasiilaq ciematiņš – lielākais ciemats Grenlandes austrumu pusē ar aptuveni
2000 iedzīvotāju. Bagātīgas vakariņas grenlandiešu gaumē un tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem – inuītiem. Stāsti par dzīvi, ikdienu
lielākajā pasaules salā, kuras vidieni klāj līdz pat 2 km bieza ledus kārta. Īpašās bungu dejas priekšnesums. Pilnas dienas brauciens ar
kuģi apkārt Angmagssalik salai, pa ceļam vērojot visdažādākās Ziemeļatlantijas okeāna ainavas – robotās piekrastes malas, kur atklājas
lielākā fjordu sistēma pasaulē, ledāja mēle John Petersen fjordā, kur ledus cepure sniedzas 800m v.j.l. un kur, ledājam kūstot, veidojas
aisbergi. Fantastiska visdažādāko formu aisbergu izstāde okeānā. Pārgājiens pa Puķu Ieleju gar High Lake ezeru, ar vienu no daudzo
kalnu virsotnes iekarošanu (Ymersbjerg-pyramid) – panorāmas skats uz Grenlandes kontinentālo daļu, smailo, salīdzinoši zemo un jauno
kalnu veidotajām ainavām, kas rotā austrumu piekrasti. 10 minūšu helikoptera pārlidojums uz Kulusuk ciematiņu. Lidojums uz Islandi.
Īsa ekskursija pa Islandes galvaspilsētu Reikjavīku. Reikjanes pussala – tai raksturīgs vulkāniskās darbības veidots reljefs: plaši lavas
lauki, burbuļojošas upītes, dažādu iežu un krāsu gamma, ģeotermālie lauki. Dosimies cauri pussalai un piestāsim pie Valahnukur raga un
Krisuvik ģeotermālā lauka, kur zeme vārās un burbuļo. Apmeklēsim Islandes vizītkarti Zilo lagūnu. Melnu lavas lauku ieskāvumā atrodas
lagūna, tās ūdeņi nāk pat no 2000 metru dziļiem iežiem, sajaucas ar minerāliem un jūras ūdeni un izveido veselīgo un unikālu silto
baseinu kompleksu ar pastāvīgu 37–39 C grādu temperatūru.
MALJORKAS SALA LIELDIENU BRĪVDIENĀS
6 dienas
Lidojums Rīga – Palma de Mallorca – Rīga. Palma – Maljorkas salas galvaspilsēta. Tās lepnums ir milzīgā 23.03.-28.03. 945 3★★★
gotiskā katedrāle jeb Sa Seu, kā to sauc vietējie iedzīvotāji. Sa Granja – privātā muiža, agrāk cisterciešu
3★★
klosteris, tagad pieder Segui ģimenei. Valdemosa un klosteris Real Cartuja de Jesus de Nazaret –
HB
sākotnēji mauru alkazārs, vēlāk karaļu rezidence, tad klosteris. Deja (Deia) – mākslinieku iemīļots
ø
gleznains kalnu ciematiņš. Cap de Formentor – Maljorkas tālākais ziemeļu punkts. Pērļu fabrikas
apmeklējums. Drakas alas (Coves del Drac), uz kurām ved stāvas kāpnes, ir plašākās no neskaitāmajām Maljorkas pazemes alām. Maigā
klimata un pludmaļu dēļ Maljorka ir viena no populārākajām tūrisma un izklaides vietām Spānijā.
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3★★★★- 3★★★

5★★★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– viesu nams, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas

ceļojuma apraksts

laiks

KANĀRIJU SALU LIELAIS LOKS – TENERIFE, LANSAROTE, FUERTEVENTURA

8 dienas
26.02.-04.03.

cena naktsmītnes

Tenerife – lielākā no salām, slavena ar kontrastaino dabu. Salas dienvidu daļā atrodas lielākie un
1650 3★★★
populārākie kūrorti, jo šeit ir vissiltākais klimats. Salas rietumu daļā ir nedaudz vēsāks un zaļāks.
HB
Visapkārt salai plešas kalnu grēdas, bet salas centrālajā daļā ir pamanāms pasaulē trešais lielākais
ø
vulkāna krāteris Caņadas del Teide, kura diametrs ir 18 km. Vienu no krātera malām veido slavenais
vulkāns Teide, kura augstums sasniedz 3718 m.
Fuerteventura – tuksneša un oāzes apvienojums, otra lielākā no Kanāriju salām. 1990. gadā UNESCO tai piešķīris biosfēras rezervāta
statusu. Salai raksturīgas smilšu kāpas mājas augstumā un kilometriem garas, neskartas zeltainas pludmales.
Lansarote 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 – Tenerife. (tiešais lidojums). Senā Tenerifes galvaspilsēta La Laguna. Tenerifes lielais noslēpums – 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. Las Teresitas pludmale. Las Caņadas del Teide nacionālais parks – lavas lauki, vulkāna krāteris un
neprastie klinšu veidojumi – Karalienes kurpītes, Garsijas klintis un Mēness ainavas. Pārgājiens pie Garsijas klintīm. Diena atpūtai Tenerifē
pie Atlantijas okeāna. Lidojums uz Fuerteventuru. Betancuria – palmu ieskauta oāze tuksneša kāpu vidū, pilsēta kā brīvdabas muzejs.
Salas vizītkarte Antigua vējdzirnavas un atjaunotais siera muzejs. Grandiozās Coraleho smilšu kāpas.
Prāmis uz Lansaroti. Vulkāniskās darbības radītas ainavas Timanfaya dabas parkā, Uguns kalni, eksperiments ar geizeru. Viegls
pārgājiens El Cuervo vulkāna apkaimē. Vīna degustācija Gerijas vīna laukos, smaragdzaļā Golfo lagūna. Pazemes ejas un savdabīga
koncertzāle Cuevo de los Verdes. Viens no Manrikes meistardarbiem Mirador del Rio, sens novērošanas tornis okeāna krastā. Formu
daudzveidība kaktusu dārzā. Manrikes šedevri – krāsu spēles pazemes kompleksā Jameos del Aqua un mākslinieka ekstravagantais
mājoklis, privātkolekcija ar Pikaso un Miro darbu paraugiem.
Lidojums uz Tenerifi. Lidojums Tenerife – Rīga.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA LIELDIENĀS

8 dienas
Madeira, dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā, ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem 30.04.-07.05. 1175 3★★★★
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. Madeira ir mājvieta aizvēsturiskajiem laurisilva
mežiem (UNESCO), senām tradīcijām un slavenajiem Madeiras vīniem.
Lidojums Rīga – Funšala – Rīga. 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. Diena atpūtai. Iespēja noskatīties folkloras programmu. Visas naktis vienā 4* viesnīcā.

ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS
11 dienas
Azoru salu arhipelāgs Atlantijas okeānā ir vistālākais Eiropas rietumu punkts. Te, trīs tektonisko plātņu 29.04.-09.05. 1850 3★★★★
sadures vietā, vulkāniskā aktivitāte savulaik radījusi gleznainas salas okeāna vidū – vienu no
HB
jaunākajiem veidojumiem uz zemes. Vulkānu darbība ir pierimusi, atstājot iespaidīgas krāteru
ø
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 – Lisabona – Terseira. Terseira – dēvēta par violeto salu. Sens vulkāns Monte Brazil divu okeāna līču ieskāvumā, Viktorijas
pludmale, Serra do Cume kalnu ceļš. Vulkāniskās alas Algar do Carvao, dabiskie baseini vulkāniskajās klintīs. Salas galvaspilsēta Angra
(UNESCO). Lidojums Terseira – Horta. Faiala – zilā sala ar krāšņiem dārziem. Kalnu ceļš caur Flamengos ieleju, augstākais punkts salā –
Caldeira, Copelinhos vulkāniskā ainava un pastaiga. Brauciens ar kuģīti uz Piku. Pico – melnā sala ar Portugāles augstāko virsotni Piku.
Sv.Roque vulkāniskie ieži, Cais do Pico kalnu ceļš, bijušais vaļu medniecības centrs Lajes, vietējā siera un vīna nogaršošana. Brauciens ar
kuģīti uz vaļu vietām okeānā. Lidojums Horta – Ponte Delgada. Hosao 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. Lidojums Ponte Delgada – Lisabona. Lisabonas apskate un fado mūzika krodziņā. Lidojums Lisabona – Rīga.
Cenā iekļautas sešās pusdienas salai raksturīgos krodziņos.

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ATLANTIJAS SALU KRUĪZS – KANĀRIJU SALAS TENERIFE UN GRANKANĀRIJA,
MADEIRA, TANŽĒRA (MAROKA), BARSELONA UN GIBRALTĀRS

12 dienas
Kruīza ceļojums ar bagātīgu ekskursiju programmu, plašām atpūtas, izklaides un ēdināšanas iespējām. 05.03.-16.03. 1650 3★★★★
Lidojums Rīga – Frankfurte – Barselona – Frankfurte – Rīga. Barselona: Rambla avēnija, unikālās
9
Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks. 10 dienu kruīzs pa Atlantijas okeānu, apmeklējot
AI
gleznainos Kanāriju un Madeiras salu arhipelāgus, piestājot pie Āfrikas krastiem Tanžērā,
Marokā un atgriežoties Malagā un Barselonā Spānijā. Kruīza kuģis piedāvā plašu izklaides un atpūtas programmu, informācija par
kruīza kuģi: www.ncl.com/cruise-ship/epic. Cap Spartel – Āfrikas tālākais ziemeļrietumu punkts, zemesrags pie Gibraltāra šauruma, kur
tiekas Atlantijas okeāna un Vidusjūras ūdeņi. Herkulesa alas un kolorītā Tetuānas medina. Grankanārija – sala ir gandrīz apaļas formas.
Neierasta iezīme tādai mazai teritorijai – negaidīta dabas zonu maiņa: no augstiem kalniem, apaugušiem ar mežu, sniegotām virsotnēm,
līdz smilšu tuksnešu ainavām. Laspalmasa – Grankanārijas galvaspilsēta un visu Kanārijas salu lielākā pilsēta. Doramas parks ar slaveno
pūķa koku, pilsētas vēsturiskā daļa Vegueta, Santa Ana laukums un iespaidīgā katedrāle. Bandamas krāteris. Atlantijas Ēdene –
botāniskais dārzs. Tenerife – lielākā no Kanāriju arhipelāga salām, slavena ar savu neaprakstāmo un kontrastaino dabu. Visapkārt
salai plešas kalnu grēdas, bet salas centrālajā daļā ir pasaulē trešais lielākais vulkāna krāteris Caņadas del Teide, kura diametrs ir
18km. Vienu no krātera malām veido slavenais vulkāns Teide, kura augstums sasniedz 3718 m. Tenerifes senās galvaspilsētas La
Laguna vecpilsēta, brauciens pa salas ziemeļu un centrālo daļu. Caņadas del Teide nacionālais parks un skats uz Tenerifes simbolu –
3718 m augsto Teides vulkāna virsotni, kas ir gan Spānijas, gan Atlantijas okeāna augstākā virsotne! Iespaidīgie skati pie Garsijas
klintīm (Los Roques de Garcia), savdabīgās Mēness ainavas. 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, un visa gada
garumā te baudāms maigs subtropu klimats. Madeiras simboli: Kabu Žirauma (Cabo Girao) – Eiropas augstākā klints, kas iesniedzas
okeānā Madeiras dienvidu krastā, Kamara de Lobuša (Camara de Lobos) – jauks zvejnieku ciematiņš, ko vairākkārt gleznojis Vinstons
Čērčils. Funšalas vecpilsētas apskate un Madeiras vīna degustācija. Gibraltāra apmeklējums un brauciens gar Spānijas dienvidu
piekrasti Costa del Sol. Montserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā.

ZAĻĀ RAGA SALAS – KABOVERDE
5 dienas salās
Kaboverde jeb Zaļā raga salas – Atlantijas salas pie Āfrikas krastiem ir viena no eksotisko zemju
15.11.-21.11. 1595 3★★★★
ceļotāju magnētiem, jo līdzās atpūtai brīnišķīgās balto smilšu pludmalēs piedāvā unikālu vietējo
HB
kolorītu, kur mijas Eiropas un Āfrikas mūzikas ritmi un krāsu kolorīts, virtuve un tradīcijas. Kaboverdes
ø
pazīstamākā balss ir baskājainā dīva Sezārija Evora.
Lidojums Rīga – Sao Vicente – Rīga. 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.
mežonīgā skaistule KORSIKa un CINQUE TERRE

9 dienas
Lidojums Rīga – Roma. Toskānas metropole Piza, kas kļuvusi slavena, pateicoties šķībajam zvanu tornim 01.04.-09.04. 695 3★★★
Torre Pendente. Pārcelšanās uz Korsiku (Livorno – Bastija). Uz kaļķakmens klintīm celtā senā Bonifačo
p
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. Pārcelšanās uz Itāliju (Bastija – Livorno). Brauciens gar ainavisko Ligūrijas jūras
krastu Cinque Terre piekrastē (UNESCO). Grāca – Štīrijas galvaspilsēta, Arnolda Švarcenegera dzimtā pilsēta. Mājupceļš ar autobusu.

IZBAUDI SARDĪNIJU KOPĀ AR ROBERTO MELONI

8 dienas
Izbraukums kalnos un uz salām, kā arī Sardu vakariņas iekļautas cenā!
03.09.-10.09. 995 3★★★
Lidojums Rīga – Olbija – Rīga. Madalēnas salas apmeklējums, Itālijas apvienotāja Garibaldi muzej! p
Jaunums
māja un kaps Kaprēres salā. Brauciens ar džipiem kalnos un pārgājiens vienā no Eiropas dziļākajiem
kanjoniem – Gola di Goropu aizā. Apgleznoto māju pilsēta Orgozolo un Ortobenes kalna ainas. Nuragu ieleja pie Thiesi (Valle del Nuraghi) –
vieta, kur šie Sardīnijai raksturīgie senvēstures liecinieki sastopami visvairāk. Santa Maria del Regno baznīca Roberto dzimtajā ciemā Ardara.
Izbraukums ar kuģīti uz Asināras jeb Ēzeļu salu, kur joprojām ganās savvaļas ēzeļi. Castelsardo vecpilsēta ar cietoksni un Ziloņa klints.
Kataloniešu dibinātā pilsēta, mazā Barselona – Algēro. Klinšainais Cappo Caccia zemesrags. Neptūna ala – slavenākā jūras grota Sardīnijā.
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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
AI – All Inclusive
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā! ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

mežonīgā skaistule KORSIKa

8 dienas
10.09.-17.09.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Olbija – Rīga. Prāmis uz Korsiku (Santa Teresa di Gallura – Bonifacio). Uz kaļķakmens
865 3★★★
klintīm celtā senā Bonifačo pilsēta. Pirmatnējo cilvēku apmetne Filitozā. Pastaiga kalnos pie skaistākās
p
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. Kalvi – Ziemeļkorsikas pērle, Kristofora Kolumba dzimtā pilsēta. Viens no interesantākajiem skatiem Korsikā – Arigates
tuksnesis – plašs, neapdzīvots, makijas krūmiem noaudzis līdzenums. Prāmis uz Sardīniju (Bonifacio – Santa Teresa di Gallura)

SICĪLIJA, SARDĪNIJA UN KORSIKA
14 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Odiseja piekraste ar vēsturisko Terračinu un romantisko Sperlongu uz
19.09.-02.10. 1295 3★★★
klinšaina zemesraga. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām – Kampānijas reģiona galvaspilsēta
9
Neapole. Pārcelšanās uz vislielāko Vidusjūras salu Sicīliju. Taormina – romantiska Sicīlijas mazpilsētiņa
p
un kūrorts. Augstākais aktīvais Eiropas vulkāns 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. Bastija. Prāmis uz Itāliju (Bastia – Livorno).
DIEVA BUČA SICĪLIJA

4 dienas
Vislielākā Itālijas sala Sicīlija pavasara ziedonī! Lidojums Rīga – Palermo – Rīga (FlyMeAway).
30.04.-03.05. 765 3★★★
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!

DIEVA BUČA SICĪLIJA Vietējā gide Līva Jansone

8 dienas
Trīs nimfas klejojušas pa pasauli, vākdamas visu skaisto, kas apkārt, līdz Vidusjūras vidū pagurušas, un 30.09.-07.10. 1075 3★★★
skaistums – puķes, augļi, jūras veltes – sakritis ūdenī, kur veidojusies sala trīs stūriem... Lidojums
HB
Rīga – Katānija – Rīga (NOVATOURS). Piazza Armerina – provinces pilsētiņa, kas izvietojusies uz trim
pakalniem Sicīlijas kalnu vidienē, ir slavena ar viduslaiku pieminekļiem un baroka stila pilīm. Čefalu – uz izcilo pludmaļu fona izceļas milzīgā
klints La Rocca un viena no skaistākajām normāņu katedrālēm Sicīlijā. Palermo – Sicīlijas galvaspilsēta un greznā normāņu – arābu stila
Monreālas katedrāle. Castellammare del Golfo savdabīgā pilsētiņa un aperitīvs pludmalē. Marsalas pilsēta un pasaules slavu ieguvušā
stiprā liķierveida deserta vīna (viens no sicīliešu lepnumiem!) degustācija. Minikruīzs uz Egadi salām ar pusdienām uz kutera jūras vidū.
Saline ne tikai vēstīs par sāls ieguves noslēpumiem un vēsturi, bet arī atklās īpaši pievilcīgu ainu – baltos konusveida sāls pakalniņus,
kas rotājas saulē. Senā tempļu ieleja pie Agridžento – visiespaidīgākais grieķu tempļu komplekss ārpus Grieķijas. Senā jūrnieku pilsēta
Sirakūzas Jonijas jūras krastā ar zivju tirgu un krodziņiem vecpilsētā. Augstākais aktīvais Eiropas vulkāns Etna (3300 m v.j.l.). Taormina –
romantiska Sicīlijas mazpilsēta – kūrorts. Katānija, Sicīlijas skaistākie baroka paraugi – Sv. Agates katedrāle, Piazza del Duomo, Bellīnī dārzs.

mežonīgā skaistule KORSIKa UN SARDĪNIJa

11 dienas
Lidojums Rīga – Nica. Brauciens gar Franču Rivjēras piekrasti uz Tulonu. Pārcelšanās uz Korsiku
08.10.-18.10. 775 3★★★
(Tulona – Bastija). Bastija – Ziemeļkorsikas prefektūras centrs un salas jūras vārti. Kalnu ieskautā
9
pirmā Korsikas galvaspilsēta Korte. Klintis Scala di Santa Regina. Dramatiskais ceļš gar Spelunkas
p
aizu uz Col de Vergio pāreju. Klinšu un ūdeņu ieskautais Porto kūrorts. Les Calanche – iespaidīgās
sarkanā granīta klintis pie Porto līča. Napoleona dzimtā pilsēta Ajačo. Pirmatnējo cilvēku apmetne Filitozā. 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). Madalēnas salas apmeklējums, Garibaldi muzejmāja un kaps Kaprēres salā. Castelsardo vecpilsēta ar cietoksni un Ziloņa klints.
Kataloniešu dibinātā pilsēta, mazā Barselona – Algēro. Klinšainais Cappo Caccia zemesrags. Neptūna ala – slavenākā jūras grota Sardīnijā.
Pārcelšanās uz Itāliju (Olbja – Livorno). Toskānas metropole Piza, kas kļuvusi slavena, pateicoties šķībajam zvanu tornim Torre Pendente.
Grāca – Štīrijas galvaspilsēta, Arnolda Švarcenegera dzimtā pilsēta. Mājupceļš ar autobusu.
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MALTA UN GOZO – vidusjūras noslēpumainākās SALAS

4 dienas Maltā
17.11.-21.11. 775

cena naktsmītnes

Malta – salu arhipelāgs Vidusjūrā starp Sicīliju Itālijas dienvidos un Ziemeļāfriku.
3★★★★
Maltā jūtama vēstures gadsimtu elpa, teikām un nostāstiem apvītas grotas, jūras līcīši un fantastiski
ø
dārzi. Salas neatņemama sastāvdaļa ir patīkamais Vidusjūras klimats.
Lidojums Rīga – Malta – Rīga. Valeta, Maltas galvaspilsēta de facto, Baracca dārzi un Lielās ostas panorāma, greznā Sv. Jāņa
katedrāle, kas glabā Maltas ordeņa un dinastiju vēsturi. Lielmestra pils. Multivizuāls šovs. Brauciens uz Gozo – Maltas arhipelāga
otru lielāko salu, kas izvietota uz trim pakalniem un ir zaļāka un gleznaināka par Maltu. Azūra logs (Azure Window) pie Dveiras līča,
viena no visvairāk fotografētajām vietām salā. Viktorija un ainaviskie līcīši Gozo piekrastē. Maltas mazās Versaļas Palazzio Parisio
apskate, vīna degustācija. Pēc izvēles ekskursija uz Maltas seno citadeli Mdinu, Dingli klints. Iespēja apmeklēt vakara programmušovu par Maltas vēsturi. Visas naktis vienā **** viesnīcā.

MALTA UN GOZO – vidusjūras noslēpumainākās SALAS

9/8 dienas
Malta – salu arhipelāgs Vidusjūrā starp Sicīliju Itālijas dienvidos un Ziemeļāfriku. Maltā jūtama
01.05.-09.05. 875 3★★★★
vēstures gadsimtu elpa, teikām un nostāstiem apvītas grotas, jūras līcīši un fantastiski dārzi. Salas
19.06.-27.06. 895 ø
neatņemama sastāvdaļa ir patīkamais Vidusjūras klimats.
18.09.-26.09. 960
Lidojums Rīga – Malta – Rīga. Valeta, Maltas galvaspilsēta de facto, Baracca dārzi un Lielās ostas 03.10.-10.10. 895
panorāma, greznā Sv. Jāņa katedrāle, kas glabā Maltas ordeņa un dinastiju vēsturi. Lielmestra pils.
Multivizuāls šovs. Vēsturiskais Trīs pilsētu rajons: Vitariosa, Sengleja un Kospikua. Zurieq ieleja un Zilā grota. Senā citadele Mdina salas
vidienē, Grieķu vārti. Dabiskais bastions salas dienvidos – Dingli klintis. Sv. Antona botāniskais dārzs. Atpūta pie Vidusjūras. 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 **** ar privātu pludmali pie Vidusjūras.
18.09. grupa apmeklēs Zejt un olīvu festivāla atklāšanas pasākumu.
03.10. grupai transfērs uz Kauņu, lidojumi Kauņa – Malta un Malta – Kauņa.

SAULAinās un leģendām apvītās jonijas salas Zakintas, Kefalonijas, Itakas, Lefkādas un Korfu salas! 11 dienas

Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga. Zakintas sala jeb Zante – Zilās grotas salas ziemeļos, kur jūras ūdens
24.09.-04.10. 1045 3★★★
atspoguļojas baltu klinšu arkādē, slavenais Shipwreck bay, kur, augstu, baltu klinšu ieskauts, pludmales
p
smiltīs pie zilās jūras rūsē strandējis kuģis – viena no pazīstamākajām Grieķijas ainām, Kerijas zemesrags
ar dejojošajām klintīm, pret kurām Odisejs esot sadauzījis savu kuģi. 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.
Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno olimpisko spēļu pirmais stadions Panatheian.

12

3★★★★- 3★★★
9

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– četrvietīgas kajītes ar dušu un WC
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
					

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

ceļojuma apraksts

laiks

EIROPAS DZIMTENE KRĒTAS sALA AR IESPĒJU IEPAZĪT SANTORĪNI

8 dienas
23.06.-30.06. 795 3★★★
Santorīni
+167 p

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Hērakleja – Rīga. Divas dienas – atpūta Krētā pie jūras ...vai divu dienu ekskursija uz
Santorīni. Prāmis Hērakleja – Santorīni – Hērakleja. Atpūta un ekskursijas Santorīni salā, kas slavena ar
mežonīgām vulkāniskas izcelsmes ainavām un skaistākajiem saulrietiem Kiklādu arhipelāgā. Valdnieka
Mīnoja vasaras pils Festā. Gortys – vieta, kurā esot radīta Eiropa. Matalas pludmale Lībijas jūras piekrastē. Gleznainā venēciešu un turku
stilā būvētā Retimnonas vecpilsēta. 4–5 stundu pārgājiens pa Imbros aizu. Knosas pils Hēraklejā. Vīna darītava Pezā. 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.

ĀFRIKAS KRĀŠŅĀKĀS SALAS – MADAGASKARA UN MAURĪCIJA

15 dienas
Lidojums Rīga – Antananarivu. Madagaskaras galvaspilsēta Antananarivu. Andasibe-Mantadia
27.09.-11.10. ~3095 3★★★
nacionālais parks, vienīgā vieta pasaulē, kur sastopama lielākā lemuru suga Indris. Madagaskaras
HB
amatnieku centrs Ambositra. Koloniālā pilsēta Antsirabe. Ranomafana nacionālais parks, ko par
ø
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. 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. Atpūtas diena un snorkelēšana Ifaty kūrortā Indijas okeāna krastā. Lidojums Tulear –
Antananarivu un Antananarivu – Maurīcija. Maurīcijas galvaspilsēta Port Louis. Black River Gorge nacionālais parks. Neparastais Maurīcijas
dabas brīnums – Chamarel krāsainās zemes. Vairāk nekā 100 m augstais Chamarel ūdenskritums. Amazones ūdenslilijas un lotosi
tropiskajā Pamplemousses dārzā. Grand Bassin hindu svētais ezers. Atpūta idilliskajā Ile aux Cerfs salā, kuras lagūna rotā neskaitāmas
Maurīcijas salas pastkartes. Lidojums Maurīcijas sala – Rīga.

MADAGASKARA, MAURĪCIJA, REINJONA UN SEIŠELU SALAS – LIELAIS INDIJAS OKEĀNA KRUĪZS 17 dienas
20.01.-05.02. 3395 9
Kruīza ekskursijas jau iekļautas cenā! Ierobežoto kruīza vietu dēļ, lai garantētu vietu ceļojumā,
iesakām pieteikties ļoti savlaicīgi! Madagaskaras džungļi, hameleoni, lemūri un dīvainie akmens meži
! FB
Jaunums
– Seišelu salu granīta kalni, lielie bruņurupuči, unikālā augu valsts un leģendārās pludmales Maurīcijas
ø
S
IEPAZīŠANā
lagūnā, dārzi, zemūdens pasaule un krāsainie pakalni – Reinjonas zaļie kanjoni, ūdenskritumi, kalnu

CENA!
cirki un slavenais Piton de la Fournaise vulkāns. Lidojums Rīga – Parīze – Reinjonas sala – Parīze – Rīga.
Reinjonas skatu kartīte – Takamakas aiza, pār kuras sienām graciozi gāžas ūdenskritumi. Pasakaini zaļo kalnu un klinšu skati Cirque de
Mafate kalnu amfiteātrī. Slavenais Piton de la Fournaise – viens no aktīvākajiem un interesantākajiem vulkāniem pasaulē. Plaine de Sables
vulkāniskais plato ar Mēness ainavām. Varenais Riviere des Remparts kanjons. Bebour aizvēsturiskais tropu mežs ar ainavām gluži kā no
juras laikmeta. Seišelu galvaspilsēta Mahe: hindu templis, Indijas okeāna Big Bens, un eksotiskais Sir Selwyn Clarke tirgus. Morne Seychelles
nacionālais parks – granīta kalnu masīvs un botānikas dārgumu lāde ar daudziem citur izmirstošiem un endēmiskiem augiem, piemēram,
medūzu kokiem, no kuriem uz mūsu planētas palikuši vairs tikai 50 eksemplāri. Atpūta pasakainajā Fairyland Beach pludmalē. Le Jardin du
Roi garšvielu dārzs. Craft village – kreolu arhitektūras labākais paraugs arhipelāgā, kur senā plantatoru muižā savus labākos darbus izstāda
vietējie amatnieki. Iespēja doties ekskursijā uz Praslin un La Digue salām. Praslin – otra lielākā Seišelu sala, kas izslavēta ar pludmalēm un
aizvēsturiskiem lietusmežiem. Aizvēsturisks palmu mežs Valle de Mai – savulaik Darvina teorijas skeptiķi uzskatīja, ka tieši Mai ielejā atrodas
Bībelē pieminētais Ēdenes dārzs, bet gigantiskā Coco de Mer palma ar līdz pat 42 kg smagajiem, sieviešu vidukļa formai līdzīgajiem riekstiem
tika noturēta par zinību koku. Klusā un harmoniskā La Digue sala, kur atrodas Seišelu ikona un visvairāk fotografētā pludmale uz planētas –
masīvo granīta bluķu ieskautā Anse Source d’Argent. Nosy Be sala – Madagaskaras slavenākais kūrorts Mozambikas šauruma krastā. Lokobe
rezervāts, kur Madagaskaras džungļos patvērumu raduši apdraudētie melnie lemuri un pantēras hameleoni. Red Tsingy jeb Sarkanais
akmens mežs – sarkans, smilšakmens klinšu masīvs, kur vējš, lietus un laiks klintīs izveidojis dīvainas akmens meža formas, vietām atgādinot
pārdabiskas Marsa ainavas. Montagnes d’Ambre nacionālais parks (Dzintara kalni) – mākoņu lietusmežiem klāts vulkānisks kalnu masīvs,
kur starp ūdenskritumiem pulcējas vairākas lemūru, hameleonu un krāsaino varžu sugas. Diego Suarez līcis, kurš tiek uzskatīts par trešo
skaistāko pasaulē pēc Riodežaneiro un Sidnejas. Izbrauciens ar laivu pa Canal des Pangalanes – 600 km garu kanālu, upju un ezeru sistēmu,
kur dzīve pamatā notiek uz ūdens. Ivoloina nacionālais parks ar lemūru dārzu, kur mājo dažādas primātu sugas no visiem Madagaskaras
reģioniem. Maurīcijas galvaspilsēta Port Louis. Black River Gorge nacionālais parks. Neparastais Maurīcijas dabas brīnums – Chamarel
krāsainās zemes. Vairāk nekā 100 m augstais Chamarel ūdenskritums. Amazones ūdenslilijas un lotosi tropiskajā Pamplemousses dārzā.
Grand Bassin hindu svētais ezers. Atpūta idilliskajā Ile aux Cerfs salā, kuras lagūna rotā neskaitāmas Maurīcijas salas pastkartes.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gada janvārī!
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cena naktsmītnes

NO EMIRĀTU DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ PERSIJAS SALU DABAS NOSLĒPUMIEM – ARĀBU EMIRĀTI UN IRĀNAS SALAS

Kešma, Hormuza un Hengama
11 dienas
06.03.-16.03. 1995 3★★★★
Ar iespēju ielūkoties Omānā – Musandamas pussalā (Arābijas fjordi)!
Sokotras sala jau iepazīta? Laiks atklāt citas noslēpumainās Tuvo Austrumu salas! Irānas dienvidos, 06.11.-16.11.
3★★★
vietā, kur Persijas līcis tiekas ar Omānas jūru, atrodas trīs interesantas un vēl neatklātas salas. Katra
FB
!
Jaunums
no tām pievelk ar kaut ko savu – Kešma ar smilšakmens kanjoniem un dīvainiem klinšu veidojumiem,
HB
S
IEPAZīŠANā
Hormuza ar krāsainiem sāls kalniem un iespaidīgām piekrastes ainavām, bet Hengamas sala ar
ø
CENA!
lielākajām Persijas līča delfīnu kolonijām.
Lidojums Rīga – Stambula – Dubaija.
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 – Kešma (Irāna). Pateicoties planētas garākajai sāls alai Namakdam Cave, savdabīgajai Valley of Stars (Zvaigžņu ieleja)
ainavai, neparastajam Chahkooh kanjonam, dabas bagātībai Harras mangrovju džungļos un antīkajai, vēja torņu pilsētiņai Laft, Kešmas
(Qeshm) sala ir iezīmēta pasaules kartē un iekļauta UNESCO sarakstā. Hormuza – maza Irānas sala Persijas līcī, bet ar senu vēsturi, skaistu
piekrasti, krāsainām klintīm, Marsa ainavām un cietokšņa drupām, kas savulaik balstīja portugāļu koloniju un deva patvērumu slaveniem
ceļotājiem, tostarp arī Marko Polo. Trešā no Irānas salām ir Hengama, kuras ūdeņos mājo lielākā Persijas līča delfīnu kolonija.
Lidojums Kešma – Dubaija.
Apvienoto Arābu Emirātu bagātākais emirāts Abū Dabī, kas, sekojot Dubaijas piemēram, ķēries klāt utopisku projektu radīšanai, iemantojot
iesauku Arābijas dārgakmens. Marmorā spīdošā Sheikh Zayed Mosque – viena no lielākajām un skaistākajām mošejām pasaulē! Berberu
apmetne, vēderdejas un tuksneša kāpas saulrietā.
2 atpūtas dienas Dubaijā. Iespēja doties kruīzā uz Omānu ar arābu tradicionālo laivu dhow gar Musandamas piekrasti un līčiem, vērojot
delfīnus un, iespējams, skaistākās ainavas Arābijas pussalā. Sharjah – viens no interesantākajiem emirātiem, AAE kultūras galvaspilsēta.
Lidojums Dubaija – Stambula – Rīga.

ZAĻĀ DRAKONA SALA TAIVĀNA ...AR IELŪKOŠANOS UZLĒCOŠĀS SAULES ZEMĒ JAPĀNĀ

16 dienas
Apbrīnojami dabas veidojumi, vēsturiskas arhitektūras liecības, modernas pilsētas un seni tempļi,
15.10.-30.10. 2850 3★★★★
aborigēnu un ķīniešu kultūra, karstie avoti un pludmales – kalnainā un zaļā Taivānas sala ir viens no
3★★★
nenovērtētākajiem Āzijas galamērķiem, kas nepelnīti nonācis lielās māsas Ķīnas ēnā.
HB
Lidojums Rīga – Tokija – Rīga.
ø
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.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!
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3★★★★- 3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

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

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

ceļojuma apraksts

laiks

ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ

15 dienas
28.02.-13.03.
13.11.-27.11.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Kolombo – Rīga.
1950 3★★★★
Debesskrāpji un koloniālā stila savrupmājas, supermārketi un ielu tirdziņi, krāšņi Rietumu modes
3★★★
apģērbi un tradicionālie sarongi, ātrie sporta auto un motorikšas Šrilankas galvaspilsētā Kolombo, kur
HB
daudz saglabājies no angļu, holandiešu un portugāļu valdīšanas laikiem. Ziloņu audzētava Pinnavela.
ø
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 garšaugu 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.

KLUSĀ OKEĀNA DĀRGUMU LĀDE – FILIPĪNAS AR PALAWAN SALU

17 dienas
Krāsu un eksotikas piesātinātais ceļojums mūs aizvedīs uz pasaules malu – 7107 paradīzes salu
13.01.-29.01. 3095 3★★★
arhipelāgu Klusajā okeānā. Planētas skaistākās rīsu terases, Ēdenes dārza karstie avoti, vareni 2017. gads
HB
vulkāni, Kordiljeru kalni, kolorītas ciltis, Āzijas Vatikāns, mistiskie Šokolādes kalni, piemīlīgie Tarsier
ø
pērtiķīši, Bounty pludmales, bagātīgā zemūdens valstība, garākā pasaules pazemes upe, jāņtārpiņu
zvaigžņu sega un viena no planētas pasakainākajām piekrastes ainavām Palawan salā, ko National Geographic iekļāvis TOP 20
pasaules galamērķu sarakstā. Filipīnas ir vēl neatklāta dārgumu lāde Klusajā okeānā.
Lidojums Rīga – Manila – Rīga. 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.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gada decembrī!

Kuba salsas ritmos

13 dienas
Lidojums Rīga – Havanna – Rīga.
14.11.-26.11. ~2850 3★★★★
Kubas galvaspilsēta, kontrastiem bagātā Havanna – pasaules revolucionāra Fidela Kastro mītne,
3★★★
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,
FB
cigāru fabrikas apmeklējums. Brīnišķīgā Vinales ieleja, brauciens ar laivu La Cueva del Indio.
ø
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.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!
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PA KOLUMBA PĒDĀM 3 – LIELAIS KARĪBU KRUĪZS ... Trinidada & Tobago, Dominikāna, Martinika, Gvadelupe, Barbadosa, Sentlūsija,
Grenāda, Sentmartēna, Antigva & Barbuda, Sentkitsa & Nevisa, Dominika un Britu Virdžīnu salas
16 dienas
21.01.-05.02. 3395 9
Ierobežoto vietu dēļ stingri iesākām pieteikties līdz 15. jūlijam!
2017. gads
Kruīzā nav brīvo diena jūrā, visas dienas pieturas dažādās Karību salās.
FB
Lidojums Rīga – Fort de France (Martinikas sala).
ø
!
Jaunums
14 nakšu kruīzs pa Karību jūru, apmeklējot 12 dažādas Karību salu zemes!
S
IEPAZīŠANā
Kruīza ekskursijas jau iekļautas cenā, bet brīvā laika arī netrūks, lai izbaudītu atpūtu pasakainajā
CENA!
Karību jūrā. Dominikāna, kas aizņemt divas trešdaļas no Haiti salas, 15. un 16. gs. kalpoja kā spāņu
impērijas centrs, no kura tika uzsākta Jaunās pasaules iekarošana. Vecākā pilsēta rietumu puslodē un koloniālās arhitektūras pērle – par
Amerikas Atēnām dēvētā Santo Domingo, kuru 1496. gadā dibināja Kristofora Kolumba brālis Bartolomejs: pirmā iela Jaunajā pasaulē
Calle Las Damas, vecākā katedrāle rietumu puslodē Primada de America un gubernatora rezidence Alcazar de Colon (Kolumba pils), kurā
saimniekoja Kristofora dēls Diego Kolumbs. Vecākais eiropiešu cietoksnis Amerikas kontinetā – 1505. g. celtais Fortaleza Ozama. Trīs skaisti
alu kambari ar īpaši dzidriem un ziliem pazemes baseiniem – Los Tres Ojos (Trīs acu) ala.
Kalnainā un vulkāniskā Dominika, kuru, pateicoties neskartajai dabai, sauc par Karību Dabas salu, lepojas ar lielāko indiāņu komūnu reģionā
un to, ka šeit uzņemti daudzi kadri no kulta filmas Karību jūras pirāti. Morne Trois Pitons nacionālais parks ar lietusmežiem klātiem džungļiem,
daudzām ūdens kaskādēm un daudziem endēmiskiem augiem, kā dēļ šo parku dēvē par Karību floras dārgumu lādi. Pastaiga pa Dominikas
džungļiem, 65 m augstais Trafalgaras ūdenskritums, burbuļojošie Wotten Waven sēra avoti, Emerald Pool dabas baseins lietusmežos, un
unikālā Champagne Reef pludmale, kur ģeotermālā aktivitāte no koraļļu rifa izdala tūkstošiem burbuļu gluži kā pelde šampanieša glāzē!
Tuvojoties un pametot Dominikas krastus, visi aicināti uz klāja, jo šī valstiņa ir vaļu un delfīnu vērošanas galvaspilsēta Mazajās Antiļu salās.
Antigva jeb Santa Maria de la Antigua, kā to Kolumbs nodēvēja, atklājot salu 1493. g. 17. gs. un 18. gs. Britu impērijas flotes štābs Karību
salās – Angļu osta un Admirāļa Nelsona doki – viena no nozīmīgākajā koloniālā perioda liecībām visā reģionā.
Dārzu un plantāciju sala Barbadosa, kur britu un Karību kultūras saplūst vienā. Barbadosas galvaspilsēta Bridžtauna ar britu koloniālās
arhitekūras centru. Vecākā ruma fabrika pasaulē ar vairāk nekā 300 gadus senu vēsturi – slavenā Mount Gay ruma ražotne. Harrison’s Cave –
lielākā un skaistākā ala Mazo Karību salu baseinā. Lieliska atpūtas vieta ar iespēju snorkelēt pie kuģīšu vrakiem – Carisle Bay pludmale
ar bruņurupučiem. 1502. g. Kolumba atklātā Sentlūsija (St. Lucia) – viena no skaistākajām salām Karību jūrā, kuras ikoniskās Piton
dvīņu smailes kļuvušas par simbolu visam reģionam. Sēra vulkāns La Soufiere un krāteri ar dubļu vannām un burbuļojošiem avotiem,
Dimantu dārzs ar ūdenskritumu, kurš atspīd dažādās nokrāsās, un Francijas karaļa karstie avoti, kuros veldzējusies Napoleona Žozefīne.
Sentmartēna – 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. St. Kitss, ko Kolumbs sākotnēji nodēvēja savā vārdā – par Svētā Kristofera salu.
Simpātiskā St. Kitss galvaspilsēta Brasseterre un Brimstone Hill – lielākais cietoksnis Karību salās, dēvēts par Vestindijas Gibraltāru. Britu
Virdžīnu salas (Tortola) 16. gs. bija leģendārā pirāta sera Franciska Dreika slēptuve, un vēlāk arī citi laupītāji izmantoja tās izdevīgo
novietojumu, lai veidotu savus slēpņus un štābus. Bet mūsdienās Tortolas sala ir slavena ar savām pasakainajām pludmalēm, tāpat kā
blakus esošā Virgin Gorda, kuras lepnums ir Baths – lieliem granīta bluķiem un alām ieskauta pludmale, kas regulāri nokļūst pasaules
skaistāko pludmaļu TOP 10 sarakstos. Grenāda – saukta arī par Karību Garšvielu salu, pateicoties plašajām muskatrieksta, kanēļa, vaniļas,
kakao un krustnagliņu planācijām, kas aug auglīgajā vulkāniskajā zemē. Viena no simpātiskākajām pilsētiņām Karību salās – Grenādas
galvaspilsēta St. George. Doulgaldston garšvielu fabrika. Grand Etang nacionālais parks ar lietusmežu ieskauto Grand Etang krātera ezeru
un savaļas pērtiķīšiem. Molienere Bay zemūdens skulptūru parks – unikāla, nogrimusi statuju galerija, kura apaugusi ar koraļļu rifiem,
starp kuriem spieto zemūdens iemītnieki un krāsainās zivis.
Lietusmežiem un vulkāniem bagātā franču aizjūras teritorija Gvadelupe (Guadeloupe). Karību šarms un eksotika Gvadelupes galvaspilsētā
Pointe-a-Pitre. Viegls pārgājiens Guadeloupe lietusmežu nacionālajā parkā – La Soufriere vulkāns, džungļiem klāti kalni, ūdenskritumu
kaskādes un endēmiskas augu sugas šajā Karību Ēdenes dārzā. 235 m augstais Carbet Falls – augstākais ūdenskritums Karību salās, kuru
savā dienasgrāmatā aprakstījis pats Kristofors Kolumbs. Iespēja iekarot 1467 m augstā La Soufriere vulkāna virsotni – augstāko Mazo
Karību salu baseinā. Grand Terre austrumu piekraste – gleznainais klinšu krasts ar okeāna klinšu arkām un nišām. Zemūdens iemītnieki
un koraļļu dārzi Žaka Kusto Jūras rezervātā. Ziedu un dārzu sala Martinika (Martinique), kur dzimusi un augusi Napoleona sieva Žozefīne,
bet Pols Gogēns 1887. gadā šeit pavadīja 6 mēnešus, iemūžinot salas ainavas. Pār Martiniku paceļas leģendārais un aktīvais Pelē (Pelee)
vulkāns (1397 m), kas 1902. g. noslaucīja veco galvaspilsētu St. Pierre no zemes virsas. Diamond Rock – interesanta vulkāniska klints, kuru
1804. g. briti reģistrēja kā savu, kuģu cīņā pret frančiem izsēdinot uz tā pat apkalpi. Martinikas galvaspilsēta Fort de France ar 1638. g. Fort
St. Louis franču cietoksni un krāšņajiem Jardin de Balata dārziem.
Trinidada & Tobāgo – divu salu valstiņa, kura pasaules slavu iemantojusi ar krāšņo Trinidadas karnevālu, bet latviešiem vairāk pazīstama
mazā un neskartā Tobāgo, kur Hercogs Jēkabs izveidoja Kurzemes aizjūras koloniju. Kuģis piestās valsts galvaspilsētā Port of Spain, un
apskatīsim interesantāko no abām salām – Trinidadu. La Brea Pitch Lake – Trinidadas piķa jeb asfalta ezers ir unikāls dabas veidojums
pasaules mērogā. Caroni Bird Sanctuary – šis purvu, kanālu un magrovju labirints ir nozīmīgākais putnu rezervāts Mazajās Antiļu salās,
kur mājo krokodili, boa čūskas, skudrulāči, bruņurupuči un daudzas putnu kolonijas, tostarp parka lepnums – sarkanie Scarlet Ibis.
Lidojums Fort de France (Martinikas sala) – Rīga.
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3★★★★- 3★★
9

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

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 – cenā iekļautas vīzas

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 salu 07.11.-21.11. 2750 3★★★★+
grupa, ko sauc par Zunda salām jeb vietējo valodā Nusa Tenggara.
3★★★
Tā ir vieta, kur pa zemi staigā drakoni – par vienu no septiņiem pasaules dabas brīnumiem atzītie
3★★
Komodo varāni, kuru biedējošais izskats kļuvis par iedvesmu Austrumu leģendām par pūķiem un
HB
drakoniem. Tā ir vieta, kur atrodas dažas no interesantākajām cilšu arhitektūrām pasaulē: iezemieši
ø
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 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.
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. Tā ir 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 20 cilvēki!
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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

PA GleznainO NORVĒĢIJAS salU VIRSOTNĒM maršruts aktīvās atpūtas cienītājiem

11 dienas
04.08.-14.08.

cena naktsmītnes

Pastaiga uz Torghattenas cauro kalnu, kuram tiešām var iziet cauri. Kāpiens 737 m augstajā Rosstinden
575 5★★★★
kalnā Vegas salā, kas iekļauta UNESCO Pasaules dabas un kultūras mantojuma sarakstā. Pārgājiens
5★★
uz vienu no Septiņu māsu virsotnēm Alstas salā (iespējamie varianti – 980 m augstā Twillingen vai
5★★
1037 m augstā Skjerdingen virsotnes). Kāpiens 858 m augstajā Donnamannen kalnā Donnas salā,
9
kas izskatās pēc milzīgas sejas profila. 2 stundu brauciens ar kuģi pāri Sjonafjordam uz Lovundas salu
p
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.

STARP DEBESĪM UZ ZEMI Maršruts aktīvās atpūtas cienītājiem

6 dienas
Troļļu mēle, Mācītāja kancele, Kjeraga akmens, Buerdāles ledājs. Ceļojums, kurā iespēja pabūt trīs
24.07.-29.07. 725 3★★★
skaistākajos Norvēģijas skatu punktos, kas ierindojami pasaules panorāmas skatu topā!
p
Lidojums Rīga – Oslo – 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 Norvēģijas
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.

KARINTIJAS UN SLOVĒNIJAS ALPI Austrija, Slovēnija
8 dienas
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām
14.07.-21.07. 595 3★★★
atbilstoši vēlmēm un iespējām.
3★★
5
Turpceļš ar autobusu. Minimundus pie Klāgenfurtes – pasules populārākās celtnes un dārzi miniatūrā.
Fillaha – pilsēta pie Dravas upes Alpu kalnu pakājē. Pastaiga pa Ferlahas aizu – lejup un augšup pa
n
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. Pārgājiens uz Dobrač kalna virsotni (2166 m) Fillahas Alpos. 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. Lidojums Venēcija – Rīga. Kalnu instruktors Laimonis Petrusēvičs.
VARENĀS BULGĀRIJAS KALNU VIRSOTNES UN MAĢISKIE EZERI

10 dienas
Kalns nav tikai reljefa forma, kas paceļas augstu virs tuvākās apkārtnes. Kalni ir mērķis, izturība,
14.08.-23.08. 725 3★★★
sadarbība un apliecinājums, vainagojums, neizsakāms gandarījums, tā ir brīvības sajūta, esot ciešā
!
Jaunums n
sasaistē ar dabas varenību, tā ir arī pazemības paraugstunda, jo kalni neatzīst augstprātīgos. Ja esi
gatavs jaunam izaicinājumam, dodies ar mums!
Lidojums Rīga – Stambula – Sofija – Stambula – Rīga. Vitoša kalnu masīvs netālu no Sofijas ar savdabīgajām akmens upēm. Pastaiga līdz
Cherni Vihr (2290 m v.j.l.) virsotnei. Pārgājiens 6. augstākajā kalnu masīvā Eiropā un augstākajā Balkānu pussalā – Rilas kalnu masīvā,
kuram raksturīgas asas un šķautņainas virsotnes – Maļovica (2729 m v.j.l.) un Austrumeiropas augstākā virsotne Musala (2925 m v.j.l.).
Rilas 7 maģiskie ezeri – neaizmirstama ainava, kas rada pilnīgu saskaņu ar dabu. Bulgārijas sakrālās mākslas šedevrs Rilas klosteris
(UNESCO) gleznaino Rilas kalnu ielokā. Nacionālā maltīte un folkloras programma kalnu kūrortā Bansko. Pirinu kalni – došanās uz
virsotni Todorka (2746 m v.j.l.), vērojot Bulgārijas vecāko koku – 1300 gadu veco priedi Baikuševa-mura un kalnu ezerus. Baltās marmora
virsotnes Vihren (2914 m v.j.l.) iekarošana, kurā savulaik atradies slāvu austākās dievības Perūna tronis, pateicoties kuram kalni ieguvuši
savu vārdu. Bulgārijas galvaspilsēta Sofija ar varenajiem bulvāriem un Ņevska katedrāli. Kalnu instruktors Gints Trēziņš.
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– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
n – grupu pavada kalnu pārgājienu instruktors
– četrvietīgas kajītes ar dušu un WC
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
5★★★★- 5★★ – kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā var būt divstāvu gultas, bez gultasveļas.
1 – apartamenti ar 4-6 gultām, divvietīgas guļamistabas, WC un duša, virtuve ar visu ēdiena pagatavošanai nepieciešamo, atpūtas istaba

3★★★- 3★★
9

ceļojuma apraksts

laiks

tatru kalnu tūre kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem

9 dienas
07.08.-14.08.

cena naktsmītnes

Pārgājieni Zemajos Tatros – iesildīšanās un virsotņu Chopok, Dumbier, Čertovica traverss. Vairāki
385 3★★★
nopietni pārgājieni pa marķētām tūristu takām dažādos Augsto Tatru rajonos (Krivan apkārtne,
n
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.

MONTAFON – AUSTRIJAS FORALBERGAS ZEMES IECIENĪTĀKAIS KALNU REĢIONS
9 dienas
Sešu dienu pārgājienu programma Austrijā, Foralbergas zemes reģionā.
30.07.-07.08. 675 1
Turpceļš ar autobusu. Aklimatizācijas gājiens no Rellstal apmetnes (1490 m) pāri Lunnerkrinne
!
Jaunums
pārejai (2155 m) līdz Seetal ielejai (1566 m). Ģeoloģiskā mācību taka pāri 3 virsotnēm: Innerberg
(1151 m), Wannakopfle (2032 m), Itonsfopf (2089 m), Falla (1750 m), Innerberg. Teiksmainās virsotnes un ezeri Hochjoch
(720 m) kalnu masīvā. Klasiskais 3 virsotņu traverss Geisspitzes (2334 m) masīvā. Silvretas aizsprostu ezers (2034 m) un Hohes Rad
(2934 m) – skaistākā panorāmas virsotne Austrumalpos. Ferrātu diena klinšu kāpējiem vai Šveices vārti (2137 m) un Gafalljoch
pāreja (2239 m). Rappenloch aiza un panorāmas kalns Karren. Viena no skaistākajām pilsētām Bodenezera piekrastē – Lindau.
Lidojums Minhene – Rīga. Kalnu programmas vadītājs Andris Krūmiņš.
Eiropas krāšņie alpi brauc, ja kalni sauc!
9 dienas
Vācijas, Austrijas un Itālijas skaistākās kalnu ainavas lielajiem un mazajiem dabas mīļotājiem!
04.08.-12.08. 675 3★★★
Turpceļš ar autobusu. Romantiskais Zalckamergūtas ezeru ceļš – Volfganga ezers, Aterezers un
3★★
Mondezers. Dahšteinas kalni – unikāli kaļķakmens kalni, bagāti ar milzu ledus alām un Mamutu alām,
kuru mūžīgo mainību apliecina arvien jaunas stalaktītu un stalagmītu figūras. Iespaidīgā Lihtenšteinas
aiza, kas savu nosaukumu ieguvusi, pateicoties Lihtenšteinas firstiem, kuri ziedoja līdzekļus aizas labiekārtošanai. Alpu skatu ziņā
visunikālākais reģions 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. Austrijas Tiroles Alpi: Grosgloknera Alpu
panorāmas ceļš, Krimla ūdenskritums. Krāsainā Svarovski kristālu pasaule Vatenas muzejā. Pastaiga Bavārijas Alpos ar skatu uz Vācijas
augstāko virsotni Cūgšpici. Lidojums Minhene – Rīga.
LIVINJO – ITĀLIJAS ALPU MAZĀ TIBETA kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem
9 dienas
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām
24.07.-01.08. 670 3★★★
atbilstoši vēlmēm un iespējām. Populārais, sniegiem bagātais slēpošanas kūrorts Livinjo – elpu
3★★
aizraujošs arī vasarā, kad sniegotā ieleja pārvēršas par zaļu paradīzi.
n
Lidojums Rīga – Milāna. 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 izjust apcerīgu mieru, vērojot 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 vakaros nobaudīt vietējo tradicionālo ēdienu Pizzoccheri ansamblī ar kādu labu itāļu vīnu. Piecas naktis viesnīcā
Livinjo ielejā. Kalnu pārgājienu instruktors Laimonis Petrusēvičs. Mājupceļš ar autobusu.
no PARNASA līdz olimpam. grieķijas kalni
7 dienas uz vietas
Lidojums Rīga – Tesaloniki – Rīga. Saloniku – otras lielākās Grieķijas pilsētas – apskate, iesildīšanās
11.09.-19.09. 795 3★★★
pārgājiens Halkidiki pussalā. Pella – kadreizējā Maķedonijas galvaspilsēta, kur saglabājušās krāšņas
n
seno namu grīdu mozaīkas. Pastaiga pie Edesas ūdenskritumiem. Janina – mūsdienīga un rosīga
pilsēta, kuras vārds saistās ar turku valdnieka Alī pašā atstāto kultūrvēsturisko mantojumu. 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. Meteoras klintis un klosteru kolonija. 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 ne tikai ainavisko skatu dēļ, bet arī kā dievu, spārnotā Pegasa un daiļo mūzu mājvieta. Jums būs iespēja doties pārgājienā
pa šo apkārtni, iztēlojoties Apollona, 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. Vakarā pirms
izlidošanas mājup – vakars tradicionālā grieķu stilā Salonikos (iekļauts cenā).
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ceļojuma apraksts

laiks

KANĀRIJU SALU KALNU TŪRE

8 dienas
22.04.-29.04.

cena naktsmītnes

Tenerife – lielākā no salām, slavena ar savu neaprakstāmo un kontrastaino dabu. Visapkārt salai
1195 3★★★★
plešas kalnu grēdas, bet salas centrālajā daļā ir pamanāms pasaulē trešais lielākais vulkāna
3★★★
krāteris Las Caņadas del Teide, kura diametrs ir 18 km, bet vienu krātera malām veido slavenais
HB
vulkāns Teide, kura augstums sasniedz 3718 m. Guanču leģendām un nostāstiem apvītais Teides kalns
ø
ir ne tikai Tenerifes un Kanāriju salu arhipelāga augstākais punkts, bet arī Spānijas un Atlantijas salu
augstākais punkts. Nacionālā parka daudzveidīgās un pārsteidzošas ainavas ir ceļotāju magnēts un
padarījušas Teidi par vienu no visvairāk apmeklētajiem nacionālajiem parkiem pasaulē.
Lidojums Rīga – Tenerife – Rīga (tiešais lidojums). Teides nacionālā parka interesantāko objektu apskate – lavas lauki, vulkāna krāteris
un neparastie klinšu veidojumi, Karalienes kurpītes, Mēness ainavas un krāsainās smiltis Minas de San Jose. Aklimatizācijas pārgājiens
2000-4000 m v.j.l. augstumā. Tenerifes lielais noslēpums Anagas kalnu masīvs – unikālie un ļoti apdraudētie laurisilvas (lauru) koku
meži, endēmiski augi, Pico del Inges skatu laukums, 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 virs 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 šai 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, 10 km). Diena atpūtai Atlantijas
okeāna krastā. Iespēja apmeklēt melno smilšu pludmales un Lago Martinez – baseinu kompleksu okeāna krastā (5,50 EUR) vai Puerto
Cruz pilsētiņas parkus un dārzus. Pārgājiens leģendām apvītā Maskas aizā ar grandiozām, 600 m stāvām klints sienām (vidējas grūtības,
7,5 km, kritums 560 m). Teno kalnu stāvkrasts un grandiozās Los Gigantes klinis. Brauciens ar kuģīti, delfīnu vērošana.

NO GLIEMEŽU KLINTĪM UN PAZEMES DĀRZIEM LĪDZ PŪĶA MUGURAS TERASĒM
UN NEMIRSTĪGO KALNIEM – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 3

13 dienas
09.10.-21.10. 2295 3★★★★
Aktīvs ceļojums pa Ķīnas gleznainākajiem kalniem un ainavām, apskatot 6 ārzemju ceļotāju vēl
neizpētītas provinces – Zhejiang, Jiangxi, Fujian, Guangxi, Anhui un Guangdong. Rekomendējams
3★★★
ceļotājiem, kuri ir labā fiziskā formā.
HB
Lidojums Rīga – Guangdžou. Danxia kalns (Sarkanā akmens ģeoparks) – viens no pieciem Danxia
ø
Landform kalnu masīviem, kur smilšakmens kalni atgādina cietokšņus, masīvas sienas un dažādus

neparastus klinšu veidojumus. Vīrieša un Sievietes klintis, kas ceļotājos raisa smaidu. Lianzhou Trīs
aizas un ūdenskritumi. Lianzhou pazemes upe – viena no pasaules krāšņākajām Aīda valstībām. Gliemežu kalni – džungļiem un bambusa
mežiem noaugušā augstienē izkaisīti daudzi gliemežu formas kalni visdažādākajos veidolos. Kruīzs pa romantisko Li upi – pakalni kā
tūkstošgadīgi bruņurupuči iznirst aiz katra nākamā upes līkuma. Vienas no iespaidīgākajām rīsu terasēm pasaulē – Longsheng. Kolorītā
garmataino Yao cilts. Izbrauciens ar bambusa plostiem pa gleznaino Yulong upi. Relaksācija Austrumu stilā – lietusmežu ieskautie
Longsheng karstie avoti. Daoisma Jeruzaleme Longhushan jeb Drakona un Tīģera kalns – vietā, ko ķīnieši dēvē par daoisma paradīzi uz
Zemes, radās vienīgā Ķīnā dzimusī reliģija. Longhushan tempļi, Ziloņa snuķa klints, kormorānu un karājošos zārku priekšnesumi. Wuyishan –
vispopulārākais no Ķīnas sarkanajiem kalniem. Kāpiens pa klintī izcirstu taku Debesu virsotnē, lai noraudzītos neparastajā ainavā, kā
no zemes izlien noapaļoti, sarkani smilšakmens kalni. Izbrauciens ar bambusa plostu, vērojot savdabīgos Wujishan klinšu veidojumus.
Nemirstīgo kalns jeb Huangshan mazais brālis Sangqingshan – granīta kalni ar eksotiskām priedēm, kur vērojami krāšņi saulrieti un, ja
paveicas, arī mākoņu jūras fenomens. Austrumu dieviete un 123 m augstais klinšu pīlārs – Gigantiskā boa čūska. Jianglangshan – unikālās
formas kalns, kuru neoficiāli dēvē par Trīs čibriku kalnu. Antīks ciematiņš ar seno dienu auru, kas izveidots ūdens bifeļa veidolā – Hong
Sun. Huangshan jeb Dzeltenais kalns – visapmeklētākais Ķīnā, tas bieži parādās klasiskās ķīniešu gleznās un pastkartēs ar mākoņu jūrā
slīkstošām salām. Marko Polo pēc savas ekspedīcijas Hangzhou, pateicoties tempļu un tiltiņu ieskautajam Rietumu ezeram, nodēvēja to
par visapburošāko pilsētu Ķīnā. Dragon Well tējas plantācijas, kur aug labākā Ķīnas zaļā tēja. Lidojums Šanhaja – Rīga.
Maksimālais grupas lielums 20 cilvēki!
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!
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3★★★★– 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

			
			

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

Kipra
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!

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
Lidojums Rīga – Erdžana – Stambula. Kirēnija (Kyrenia) – kalnu ieskauta, simpātiska pilsētiņa ar seniem 23.03.-30.03. 745 3★★★★
namiem, masīvu cietoksni un gleznainu ostu, kur noenkurojušās jahtas, zvejnieku laivas un seni 29.04.-06.05. 745 ø
burinieki. Ne velti Kirēnija tiek saukta par simpātiskāko piekrastes pilsētiņu Vidusjūras baseina 16.09.-23.09. 745
austrumdaļā. Romantiskās augustīniešu klostera drupas – Bellapais abatija. Svētā Hilariona 21.10.-28.10. 745
cietoksnis elpu aizraujošu klinšu virsotnēs augstu virs Kirēnijas pilsētiņas, šo pasaku pili Volts Disnejs 05.11.-12.11. 695
izmantojis kā modeli multiplikācijas filmai Sniegbaltīte un septiņi rūķīši. Barnabasa klosteris – ikonu
kolekcija un Sv. Barnabasa kapavieta, kurš kopā ar Apustuli Paulu pirmie sāka sludināt kristietību Kipras salā. Kipras iespaidīgākās antīkās
romiešu pilsētas drupas Salamis. Famagusta – savulaik viena no bagātākajām pasaules pilsētām, kuras krāšņā vēsture skatāma skaistajā
vecpilsētā, varenajos viduslaiku nocietinājumos un iespaidīgajos dievnamos. Sv. Nikolasa katedrāle – gotikas mākslas darbs, kur
vairāk nekā divus gadsimtus pēc Jeruzalemes krišanas krustnešu pēcteči tika kronēti par Apsolītās zemes valdniekiem. Nozīmīgā grieķu
pareizticīgās baznīcas svētceļojumu vieta, ko bieži mēdz dēvēt par Kipras Lurdu – Apustuļa Andreja klosteris. Salas skaistākā pludmale,
kas rotā neskaitāmas pastkartītes un tūristu brošūras – Zelta pludmale Karpazas pussalā. Salas galvaspilsēta Nikosija, kur blakus sadzīvo
krustnešu un Osmaņu impērijas laika celtnes.

Individuālajiem ceļotājiem
Lidojums Rīga – Stambula – Erdžana,
4* viesnīca Salamis Bay Conti ar brokastīm un vakariņām,
tranfērs (8 dienas / 7 naktis) no 545 EUR

SALAMIS 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		
16.09.-23.09.
viena persona divvietīgā istabā
595
vienvietīga istaba
775
piemaksa par viss iekļauts		
1 bērns (2-12 gadi)		
2 bērns (2-12 gadi)		

8 dienas / 7 naktis
21.10.-28.10.
595
775
95 (1. bērnam bez maksas, 2. bērnam 50% atlaide)
385
485

05.11.-12.11.
545
715
365
460
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IMPRO piedāvā tiešos lidojumus uz diviem lieliskiem galamērķiem,
atpūtu un bagātīgu ekskursiju programmu!

Lansarote
Eksotiskākā un krāsainākā no Kanāriju salām,
1000 km no Eiropas un 125 km no Āfrikas krastiem

Madeira
Augstākais piedzīvojumu blīvums
uz kvadrātkilometru pasaulē
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Lansarote
Sirreālās vulkānu ainavas Timanfajas nacionālajā parkā
Fascinējošu krāsu kombinācijas – baltie ciemi, kaktusu dārzi, zeltainu smilšu pludmales,
vīnogulāju lauki un salas vizītkarte – Manrikes mākslas darbi
Tuksnešu klimats un minimāls nokrišņu daudzums

Ceļojums grupā
Tiešais lidojums uz Lansaroti, plaša ekskursiju programma, ieejas maksas iekļautas cenā.
ceļojuma apraksts

laiks

LANSAROTE UN FUERTEVENTURA – EKSOTISKĀKĀS NO KANĀRIJU SALĀM

8 dienas
18.10.-25.10.
25.10.-01.11.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Arrecife (tiešais lidojums).
1095 3★★★★
Vulkāniskās darbības radītas ainavas Timanfaya dabas parkā, Uguns kalni, eksperiments ar geizeru.
ø
Viegls pārgājiens El Cuervo vulkāna apkaimē un ieskatīšanās apdzisuša vulkāna krāterī. Savdabīgie
Gerijas vīna lauki, smaragdzaļā Golfo lagūna. Okeāna spēks Los Hervideros robotajā piekrastē. Prāmis uz Fuerteventuras salu. Betancuria –
palmu ieskauta oāze tuksneša kāpu vidū, pilsēta kā brīvdabas muzejs. Salas vizītkarte Antigua vējdzirnavas un atjaunotais Siera muzejs.
Grandiozās Coralehos milšu kāpas. Atgriešanās Lansarotes salā. Diena atpūtai Lansarotē pie Atlantijas okeāna, iespēja doties uz
Graciozas salu. Pazemes ejas un savdabīga koncertzāle Cuevo de los Verdes. Viens no Manrikes meistardarbiem Mirador del Rio, sens
novērošanas tornis okeāna krastā. Formu daudzveidība kaktusu dārzā. Manrikes šedevri – krāsu spēles pazemes kompleksā Jameos del
Aqua un mākslinieka ekstravagantais mājoklis, privātkolekcija ar Pikaso un Miro darbu paraugiem. Laiks atpūtai pie Atlantijas okeāna.
Papildus iespējams doties aktīvas atpūtas tūrēs – izbrauciens pa salu ar džipiem, ~5 stundu pārgājiens Timanfajas nacionālajā parkā,
izbaudot tuvāk iespaidīgās vulkānu ainavas, apskatot sastingušu lavas upi un grandiozos piekrastes skatus, vai izbrauciens ar katamarānu
Los Ajaches dabas lieguma teritorijā pie slavenās Papagayo pludmales, peldes, snorkelēšana, barbekjū pusdienas. Visas naktis vienā ****
viesnīcā. Lidojums Arrecife – Rīga.

KANĀRIJU SALU LIELAIS LOKS – TENERIFE, LANSAROTE UN FUERTEVENTURA
8 dienas
Visaptverošākais Kanāriju salu ceļojums, apskatot trīs unikālākās un iespaidīgākās salas.
18.10.-25.10. 1595 3★★★★
Lidojums Rīga – Arrecife (tiešais lidojums). Vulkāniskās darbības radītas ainavas Timanfaya dabas
ø
parkā, Uguns kalni, eksperiments ar geizeru. Viegls pārgājiens El Cuervo vulkāna apkaimē un
ieskatīšanās apdzisuša vulkāna krāterī. Savdabīgie Gerijas vīna lauki, smaragdzaļā Golfo lagūna. Okeāna spēks Los Hervideros
robotajā piekrastē. Prāmis uz Fuerteventuras salu. Betancuria – palmu ieskauta oāze tuksneša kāpu vidū, pilsēta kā brīvdabas muzejs.
Salas vizītkarte Antigua vējdzirnavas un atjaunotais Siera muzejs. Grandiozās Coralehos milšu kāpas. Lidojums uz Tenerifi. Senās
galvaspilsētas La Laguna kolorītā vecpilsēta. Tenerifes lielais noslēpums – 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.
Las Teresitas pludmale. Las Caņadas del Teide nacionālais parks – lavas lauki, vulkāna krāteris un neparastie klinšu veidojumi – Karalienes
kurpītes, Garsijas klintis un Mēness ainavas. Pārgājiens pie Garsijas klintīm. Lidojums uz Lansaroti. Pazemes ejas un savdabīga koncertzāle
Cuevo de los Verdes. Viens no Manrikes meistardarbiem Mirador del Rio, sens novērošanas tornis okeāna krastā. Formu daudzveidība
kaktusu dārzā. Manrikes šedevri – krāsu spēles pazemes kompleksā Jameos del Aqua un mākslinieka ekstravagantais mājoklis,
privātkolekcija ar Pikaso un Miro darbu paraugiem. Diena atpūtai pie Atlantijas okeāna. Papildus iespējams izbrauciens ar katamarānu
Los Ajaches dabas lieguma teritorijā pie slavenās Papagayo pludmales, peldes, snorkelēšana, barbekjū pusdienas. Lidojums Arrecife – Rīga.
UGUNS SALA LANSAROTE UN ATPŪTA FUERTEVENTURĀ
8 dienas
Lidojums Rīga – Arrecife (tiešais lidojums). Vulkāniskās darbības radītas ainavas Timanfaya dabas
25.10.-01.11. 1145 3★★★★
parkā, Uguns kalni, eksperiments ar geizeru. Viegls pārgājiens El Cuervo vulkāna apkaimē un
! ø
Jaunums
ieskatīšanās apdzisuša vulkāna krāterī. Savdabīgie Gerijas vīna lauki, smaragdzaļā Golfo lagūna.
Okeāna spēks Los Hervideros robotajā piekrastē. Prāmis uz Fuerteventuras salu. Betancuria – palmu
ieskauta oāze tuksneša kāpu vidū, pilsēta kā brīvdabas muzejs. Grandiozās Coralehos milšu kāpas. Divas dienas atpūtai Fuerteventuras
pludmalēs, kas tiek uzskatītas par brīvdienu paradīzi. Iespēja doties ekskursijā, iepazīstot Fuerteventuras tradīcijas un garšas – salas
vizītkarte Antigua vējdzirnavas, atjaunotais Siera muzejs un neliela degustācija, ieskats alvejas audzēšanas saimniecībā un sāls ieguves
lauki. Iespēja apmeklēt reģiona lielāko safari un zoo OASIS PARK. Atgriešanās Lansarotes salā. Pazemes ejas un savdabīga koncertzāle Cuevo
de los Verdes. Viens no Manrikes meistardarbiem Mirador del Rio, sens novērošanas tornis okeāna krastā. Formu daudzveidība kaktusu
dārzā. Manrikes šedevri – krāsu spēles pazemes kompleksā Jameos del Aqua un mākslinieka ekstravagantais mājoklis, privātkolekcija ar
Pikaso un Miro darbu paraugiem. Laiks atpūtai pie Atlantijas okeāna. Papildus iespējams izbrauciens ar katamarānu Los Ajaches dabas
lieguma teritorijā pie slavenās Papagayo pludmales, peldes, snorkelēšana, barbekjū pusdienas. Lidojums Arrecife – Rīga.

3★★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

23

Individuālajiem ceļotājiem
Tiešais lidojums uz Lansaroti, dzīvošana izvēlētajā viesnīcā, transfērs uz viesnīcu un lidostu.
Plaša ekskursiju programma. Īpašas cenas bērniem!
Visus reisus pavada un par klientiem rūpējas Impro pārstāvji.

CLUB PICILLOS**

APARTAMENTI PIE PLUDMALES
Apartamentu komplekss iecienītajā Puerto del Carmen kūrortā Atlantijas okeāna krastā pie smilšu pludmales. Apartamenti 2–5 cilvēkiem.
Tuvumā pastaigu promenāde, restorāniņi, veikali. Lansarotes lidosta 3 km.
Viesnīcas aprīkojums: katrā apartmentā ir 1–2 guļamistabas, virtuves stūrītis ar plīti, ledusskapi, mikroviļņu krāsni un trauku
mazgājamo mašīnu, WC, duša vai vanna, matu fēns, kabeļtelevīzija, seifs. Āra baseins, bezmaksas Wi-Fi.
Plašāka informācija: www.clubpocillos.com
Lidojums, transfēri, apartaments 8 dienas / 7 naktis
viena persona divvietīgos apartamentos
745
viena persona trīsvietīgos apartamentos
720
viena persona četrvietīgos apartamentos
695
bērns 2–11 gadi
jautājiet

LANCELOT ***

PILSĒTĀS CENTRĀ PIE PLUDMALES
3* viesnīca Arecifes centrā pie Reducto pludmales. Iespēja baudīt galvaspilsētas noskaņu
un reizē atpūsties pludmalē okeāna krastā vai sauļoties terasē.
Viesnīcas aprīkojums: āra baseins (visu gadu), sauļošanās terase, restorāns, bārs, fitnesa centrs, solārijs, velosipēdu noma.
Istabas aprīkojums: balkons, gaisa kondicionētājs, satelīta TV, vannas istaba ar WC, dušu vai vannu, matu fēns, minibārs, seifs.
Bez maksas: Wi-Fi visā viesnīcā.
Plašāka informācija: www.hotellancelot.com/en
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
viena persona divvietīgā istabā, brokastis
vienvietīga istaba, brokastis
bērns 2–11 gadi
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795
955
665

BEATRIZ PLAYA & SPA****
Plašs 4* viesnīcas komplekss okeāna krastā. Balto smilšu pludmale 5 min. gājiena attālumā. Tuvumā pastaigu promenāde, restorāniņi,
veikali. Galvaspilsēta Arecife 7 km, Timanfajas nacionālais parks 10 km. Vakaros dzīvā mūzika Piano bārā.
Viesnīcas aprīkojums: āra baseins ar īpašo zonu bērniem, SPA centrs, hidromasāžu baseins, sauna, dārzs, terase, restorāns, trīs bāri.
Aktīvas atpūtas iespējas – tenisa korts, biljards, galda teniss, minigolfs, velosipēdu noma. Spēļu laukums bērniem.
Istabas aprīkojums: balkons, dzīvojamā istaba, satelīta TV, vannas istaba ar WC, dušu vai vannu, minibārs, seifs.
Bez maksas: Wi-Fi publiskajā zonā, vakara programmas. Par maksu: SPA centra pakalpojumi.
Plašāka informācija: www.beatrizhoteles.com/en/beatriz-playa.html
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
viena persona divvietīgā istabā, brokastis
vienvietīga istaba, brokastis
piemaksa ar vakariņām (HB)
piemaksa par pusdienām un vakariņām (FB)
bērns 2–11 gadi

915
1125
75
150
535

PRINCESA YAIZA SUITE HOTEL RESORT *****
Luksusa klases 5* kūrortviesnīca ar smilšu pludmali Playa Blanca netālu no slavenās Papagayo piekrastes. Viesnīcā darbojas moderns
talasoterapijas un Spa centrs un izveidots izklaides un atpūtas centrs bērniem Kikoland. Darbojas shuttle service.
Viesnīcas aprīkojums: 6 baseini (telpās un ārā), 8 restorāni (bufetes un a la carte, meksikāņu, itāļu, japāņu, spāņu virtuve), Talasoterapijas
un Spa centrs, turku pirts, sporta centrs, sauna. Plašas aktivitāšu iespējas – tenisa laukums, biljards, galda teniss, velosipēdu noma, skvošs,
snorkelēšana. Izklaides un atpūtas centrs bērniem Kikoland, darbojas animatori un īpašas programmas.
Istabas aprīkojums: balkons vai privāta teritorija ar skatu uz okeānu vai baseiniem un dārziem, virtuves stūrītis, satelīta TV, vannas istaba
ar WC, dušu vai vannu.
Bez maksas: Wi-Fi visā viesnīcas teritorijā. Par maksu: talasoterapijas un SPA centra pakalpojumi.
Plašāka informācija: www.princesayaiza.com/en
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
viena persona divvietīgā istabā Double Superior
viena persona divvietīgā istabā Junior Suite
vienvietīga istaba Double Superior
vienvietīga istaba Junior Suite

1395
1525
1775
2395

Pēc pieprasījuma pieejamas ģimenes istabas (2 guļamistabas, dzīvojamā istaba, 2 vannas istabas).
Iespējams izmitināt 2 pieaugušos un 3 bērnus vai 3 pieaugušos un 2 bērnus.
Plašāku informāciju par viesnīcām un atpūtas iespējām atradīsiet Impro mājaslapā, birojā un pie sadarbības partneriem visā Latvijā.

www.impro.lv
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Madeira
Ziedoša sala Atlantijas okeānā ar elpu aizraujošiem dabas skatiem
Patīkams subtropu klimats, eksotiski ziedi un augļi visu gadu
Pastaigas kalnos un atpūta Portosanto pludmalē

Ceļojums grupā
Tiešais lidojums uz Madeiru, plaša ekskursiju programma, ieejas maksas iekļautas cenā, nakšņošana 4* viesnīcā okeāna krastā.
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA

8 dienas
Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā, ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem 01.11.-08.11. 995 3★★★★
kalnu un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem virs jūras līmeņa, 08.11.-15.11.
ø
un visu gadu te baudāms maigs subtropu klimats. Madeira ir mājvieta aizvēsturiskajiem laurisilva 15.11.-22.11.
mežiem (UNESCO), senām tradīcijām un slavenajiem Madeiras vīniem.
Lidojums Rīga – Funšala (tiešais lidojums).
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. Visas naktis vienā
**** viesnīcā. Lidojums Funšala – Rīga.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA un zelta sala portosanto
8 dienas
Ar atpūtu **** talasoterapijas un SPA viesnīcā okeāna krastā vienā no skaistākajām pludmalēm
08.11.-15.11. 1125 3★★★★
Madeiras arhipelāgā.
15.11.-22.11.
ø
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 Portosanto (~2 stundas), skats uz Tuksnešu salām pa
gabalu. Nelielā Portosanto 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 džipiem vai kuģīti. 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. Lidojums Funšala – Rīga.
MADEIRAS KALNI UN LEVADAS

8 dienas
Skaistākie pastaigu maršruti Madeiras kalnos un ielejās, gar levadām un okeāna piekrasti.
01.11.-08.11. 945 3★★★
Grupu pavada Impro grupas vadītājs un sertificēts Madeiras kalnu gids.
! ø
Jaunums
Lidojums Rīga – Funšala (tiešais lidojums).
Madeiras galvaspilsēta Funšala – vecpilsēta un Montes kalns, no kura paveras skati uz Funšalas ostu. 25 Fontes jeb 25 avotu taka –
viena no Madeiras vizītkartēm un ceļotāju iemīļotām kalnu takām ved gar levadām, kas sākas Paul de Serra plato un vijas līdz Risco
ūdenskritumam un 25 avotu kaskādei, kas ieplūst ezerā. Vidējas grūtības maršruts (11 km, ~4 stundas). Levadu kanālu sistēma sākta
veidot jau 16. gs. un stiepjas 2500 km garumā. Pico do Areeiro & Pico Ruivo taka atklāj gājējiem vairākas salas iespaidīgākās ainavas; klinšu
veidojumi slejas debesīs kā akmens mežs. Pico Ruivo (1861 m) ir Madeiras augstākā virsotne, kas sasniedzama tikai kājām, pastaiga
sākas senā meža masīvā, savukārt virsotnē esam virs mākoņiem. Augstas grūtības maršruts (13 km, ~5 stundas). Ribeiro Frio & Portella –
viens no skaistākajiem levadu maršrutiem, tā skatu laukums kļuvis par vienu no Madeiras vizītkartēm. Gājiens ved cauri laurisilva mežiem
un garām foreļu audzētavai. Neaizmirstami skati uz Ērgļu klinti un Porto da Cruz. Vidējas grūtības maršruts (10 km, 4-5 stundas). Ponta de
Sao Lourenco dabas aizsargājamā teritorija Madeiras austrumos paver skatam unikālas ainavas Atlantijas okeāna piekrastē: vulkānisko
akmeņu veidojumi okeāna ūdeņos, pārējai salai netipiski brūnās klintis un plato. Iespēja nopeldēties piemērotos laika apstākļos. Vidējas
grūtības maršruts (12 km, ~5 stundas). Brīva diena atpūtai okeāna krastā vai viesnīcas teritorijā. Iespējams doties aizraujošā kanjoninga
tūrē vai izbraucienā ar kuģīti Madeiras piekrastes ūdeņos.
Pārgājienos nepieciešami kalnu takām piemēroti apavi ar rievotu zoli. Lidojums Funšala – Rīga.
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3★★★★– 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

Individuālajiem ceļotājiem
Tiešais lidojums, 2*/3*/4*/5* viesnīcas ar ēdināšanu un tranfērs katru otrdienu no 01.11. līdz 22.11. (8 dienas / 7 naktis) no 635 EUR.
Piedāvājam pašu pārbaudītas viesnīcas no 2*+ BB līdz 5* All Inclusive līmenim.
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	
635
TRPL BB	
605
SGL BB	
715

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
695
SGL BB
790
piemaksa par HB
112
piemaksa par FB
203
bērns līdz 6 g.v.
485
bērns (7-12 gadi)
615

www.impro.lv
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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.booking.com/hotel/pt/monumental-lido.html
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
DBL/TRPL BB
SGL BB
piemaksa par skatu uz okeānu (Sea View)
piemaksa par HB
bērns līdz 6 g.v.
bērns (7-12 gadi)

795
990
77
155
615
695

VILA GALE 4* BB Santa Cruz

ĢIMENĒM, RELAKSĒJOŠAI ATPŪTAI SPA, AI serviss
Eleganta 4* viesnīca ar SPA centru ārpus pilsētas okeāna krastā Santa 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	
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825
990
65
145
315

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.enotellido.com/default-en.html
Lidojums, transfēri, viesnīca 8 dienas / 7 naktis
STANDARD DBL AI
1125
STANDARD SGL AI
1595
SUPERIOR DBL AI	
1195
SUPERIOR SGL AI	
1655
papildu gulta bērnam vai 3. pieaugušajam iespējama Superior istabās!
3. persona SUPERIOR DBL AI	
1015
bērns līdz 6 g.v.
675
bērns (7-12 gadi)
1035
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 trīsstūrveida 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 mājaslapā, 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

Tanzānija – serengeti, Ngorongoro, Manjara un atpūta zanzibāras salā

13 dienas
08.11.-20.11.

cena naktsmītnes

Ieteicams rezervēt vietu līdz 5. augustam, jo aviobiļešu skaits ir stingri ierobežots!!!
2995 3★★★★
Lidojums Rīga – Kilimandžāro. Aruša – tipiska Tanzānijas savannas pilsēta, kur atrodas kolorīts
! 3★★★
Jaunums
masaju cilts tirgus, bet virs pilsētas paceļas Meru vulkāna siluets. Kilimandžāro (5895 m) – Āfrikas
0
S
IEPAZīŠANā
atpazīstamākais simbols, kura siluetu nevar sajaukt ne ar vienu citu vulkānu pasaulē. Par Noasa
FB
CENA!
šķirstu sauktais Ngorongoro nacionālais parks – tik daudz dažāda veida dzīvu radību dzīvo mazājā
ø
20 km platajā vulkāna krāterī, padarot Āfrikas lielā piecnieka fotomedības īpaši vieglas. Serengeti –

nepārprotami Melnā kontinenta slavenākais nacionālais parks un Austrumāfrikas lielais piedzīvojums.
Katru gadu šeit norisinās planētas lielākā dzīvnieku izrāde – antilopju un zebru lielā migrācija, kam pa pēdām seko Āfrikas plēsēju izlase.
Manjara ezera nacionālais parks – nīlzirgi, krokodili, slavenās kokos kāpjošās lauvas un prāvas rozā flamingu kolonijas, kas, gluži kā
Eiropas tūristi, labprātāk pavada aukstos mēnešus siltajās zemēs. Lidojums Aruša/Kilimandžāro – Zanzibāra. Indijas okeāna pērle – tropiskais
Zanzibāras arhipelāgs, kas bieži tiek dēvēts par Garšvielu salām. Ekskursija pa Zanzibāras salu – antīkās persiešu pirtis, Mangapwani
koraļļu ala un arhipelāga senā galvaspilsēta Stone Town (Akmens pilsēta). 5 atpūtas dienas tropiskajā, balto smilšu un kristāldzidrā Indijas
okeāna ieskautajā Zanzibāras salā. Papildu ekskursijas: izbraucieni Indijas okeānā, delfīnu vērošana, lielie bruņurupuči Cietuma salā,
snorkelēšana, garšvielu plantāciju tūre u.c. Lidojums Zanzibāra – Daresalama – Rīga.

SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ

9 un 10 dienas
Pagarini vasaru un svini dzīvi! Izrādās, ka gleznot var ne tikai ar otu... Var ņemt ceļasomu un ļauties 10.09.-18.09. 295 3★★★
krāsām, kuras apcerīgā mierā tev uzglezno Horvātija. Zili zaļa jūra, baltas pilsētas, oranži 17.09.-25.09. 295 1
mandarīni, tumši zaļas cipreses un pāri visam saules spožā gaisma.
23.09.-02.10. 335
Horvātijas sirds – Dalmācijas piekraste ir viena no saulainākajām vietām Eiropā, kur valda Vidusjūras
!
Jaunums
reģionam tipisks klimats. Piedāvājam iespēju 5 vai 6 naktis pavadīt labiekārtotos apartamentos jaunā
kūrortā Trogiras rivjērā Belvedere (www.vranjica-belvedere.hr) pie Adrijas jūras. Savu atpūtu dažādot varēsiet ar ekskursiju programmu
pieredzējuša IMPRO gida vadībā, izvēloties ekskursijas par papildu samaksu: Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā
(UNESCO). Aizsardzības mūros ieskautā, leģendām apvītā Dubrovnika (UNESCO). Imostki un mistiskie ezeri: Crveno Jezero, Modre Jezero.
Kravicas ūdenskritums – dabas varenības apliecinājums. Medžugorje – visvairāk apmeklētā svētvieta Adrijas piekrastē jau Bosnijā un
Hercegovinā. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. 10
dienu variantā: romantiskā pilsētiņā uz salas Trogira (UNESCO). Iespēja iepazīt ikdienas sadzīvi senatnē un horvātu pasaules uzskatu,
baudot mājas vīnu, sieru un Pršut brīvdabas muzejā Etnoland. Mājupceļā visiem būs iespēja apmeklēt Plitvices nacionālo parku
(UNESCO): izbraucot ar parka busiņu un kuģīti, kā arī pastaigā gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Zagreba: katedrāle, Jelačiča
laukums un noslēpumainās vecpilsētas ieliņas.

ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS ITĀLIJĀ Pagarini vasaru un svini dzīvi!

10 dienas
Apenīnu pussalas austrumu piekrastē pie dzidri zilās un tīrās Adrijas jūras fantastisku atpūtu sola 09.09.-18.09. 375 3★★★
slavenā itāļu režisora Federiko Fellīni dzimtais Rimini, kas šodien kļuvis par visatpazīstamāko 16.09.-25.09.
HB
Itālijas kūrortu. Vai tad tā nav salda dzīve? Kilometriem garās smilšu pludmales, raibu raibie 23.09.-02.10.
saulessargi, laukumi pludmales volejbolam un baketbolam, neskaitāmas kafejnīcas, bāri,
!
Jaunums
restorāni, diskotēkas, naktsklubi un galvenais – saule, jūra un ...atpūta.
Piedāvājam iespēju 6 naktis pavadīt viesnīcā Corona 3* (www.hotelcoronarimini.it). Savu atpūtu dažādot varēsiet ar ekskursiju programmu
pieredzējuša IMPRO gida vadībā, izvēloties ekskursijas par papildu samaksu: neatkarīgā Sanmarīno Republika Titano kalnā. 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, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona, pateicoties
savai Arena di Verona dēvēta arī par mazo Romu. Ravenna – senās Rietumromas impērijas galvaspilsēta ir slavena ar agrīnās kristietības
laika mozaīkām un pārsteidzoši jaukajām vecpilsētas ieliņām, plašajiem, viduslaiku celtņu ieskautajiem laukumiem. Komačo pilsēta –
slavena ar nēģiem, gardēžu slavētiem zivju restorāniem. Mājupceļā visi apmeklēsim Paduju – universitātes pilsētu ar izcilu akadēmisko
vēsturi, vienu no Itālijas svētceļojumu vietām, pateicoties Sv. Antonija bazilikai.
Veneto reģiona vīnu degustācija privātā saimniecībā.
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3★★★★– 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
– komfortablas tūristiem pielāgotas lodžas
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
1 – apartamenti ar 4-6 gultām, divvietīgas guļamistabas, WC un duša, virtuve ar visu ēdiena pagatavošanai nepieciešamo, atpūtas istaba
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
 – cenā iekļautas vīzas
0

ceļojuma apraksts

laiks

NEDĒĻA PIE GLEZNAINĀ MADŽORES EZERA ITĀLIJĀ

8 dienas
21.08.-28.08.

cena naktsmītnes

Madžores ezers – otrais lielākais Augšitālijas ezers ar maigu Vidusjūras klimatu, kuram pateicoties,
675 3★★★
ezera krastos aug dateles, olīvas, granātāboli, augustā zied mirtes. Visapmeklētākā vieta ir līcis starp
!
Jaunums
Palanzu un Strēzu, kur atrodas pludmales un skatam paveras Borromeo salas. Strēza – skaistākā
pilsētiņa ezera krastā ar zaļojošiem dārziem, lepnām vasarnīcām, vecpilsētas līkumotajām ieliņām, kuru malās rindojas daudzas trattoria,
bodītes un Bar vai Caffé, izplatot burvīgu kafijas aromātu. Piedāvājam iespēju 7 naktis pavadīt viesnīcā Boston 3* (www.hotelbostonstresa.
com), kas atrodas 5 minūšu gājienā no Strēzas un 100 m no ezera. Savu atpūtu dažādot varēsiet ar ekskursiju programmu pieredzējuša
IMPRO gida vadībā, izvēloties ekskursijas par papildu samaksu: Madžores ezera Borromeo salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainie
dārzi, pusdienu pauze nelielajā Isola dei Pescatori (Zvejnieku sala). Vispārsteidzošāko pasaules dārzu piecniekā iekļautais dārzs – parks
Sigurta. Bergamo – burvīga pilsēta, kuras senākā daļa omulīgi iekārtojusies kalnā. Lielākais Itālijas ezers Garda un Sirmiones pussala,
reģiona vīnu degustācija. Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola. Šveices šokolādes ražotne
Alprose, muzejs – degustācija. Komo ezers kā dzidrs, viegls kokteilis, kurā sajaucies labākais no vecās Eiropas vidienes – miers, elegance
un dabisks dzīvesprieks. Krāšņu, gleznainu dārzu ieskautā Villa Carlotta. Itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna: La Scala, Doms.

SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJĀ

8 dienas
Horvātija – brīvdienu zeme! Piedāvājam iespēju nedēļu pavadīt kūrortā pie Adrijas jūras viesnīcā
15.07.-22.07. 595 3★★★
Jadran 3* (www.hotel-jadran.com). Lidojums Rīga – Rijeka – Rīga. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): 12.08.-19.08.
brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Savu atpūtu
!
Jaunums
dažādot varēsiet ar ekskursiju programmu pieredzējuša IMPRO gida vadībā, izvēloties ekskursijas
par papildu samaksu: Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Romantiskā pilsētiņa uz salas Trogira (UNESCO).
Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm. Iespēja iepazīt ikdienas sadzīvi senatnē un horvātu pasaules uzskatu,
baudot mājas vīnu, sieru un Pršut brīvdabas muzejā Etnoland. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, krodziņiem, unikālās
Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Imostki un mistiskie ezeri: Crveno Jezero, Modre Jezero. Kravicas ūdenskritums –
dabas varenības apliecinājums. Medžugorje – visvairāk apmeklētā svētvieta Adrijas piekrastē.

TIRĒNU JŪRAS VILINĀJUMS ODISEJA PIEKRASTĒ
8 dienas
Starp Romu un Neapoli atrodas viena no skaistākajām kūrortu zonām pie Tirēnu jūras – Odiseja
11.09.-18.09. 645 3★★★★
piekraste (Riviera di Ulisse) – smilšu pludmales, patīkams Vidusjūras klimats, nelielas pilsētiņas,
!
Jaunums
garšu kārdinājumi – Mozzarella di bufala un jūras veltes... Romas impērijas laikos šo piekrasti augstu
vērtēja patricieši, iekārtojot lepnas villas prom no pilsētas kņadas un nododoties filozofiskām pārdomām par mūžīgām vērtībām...
Piedāvājam iespēju 7 naktis pavadīt viesnīcā Torre del Sole 4* (www.torredelsole.com). Savu atpūtu dažādot varēsiet ar ekskursiju
programmu pieredzējuša IMPRO gida vadībā, izvēloties ekskursijas par papildus samaksu: visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām,
Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. Palazzo Reale – Dienviditālijas Versaļa. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela. No
vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta (UNESCO). 1279 m augstais, vēl dzīvais Vezuva vulkāns (UNESCO) un panorāma uz
Neapoles līci. Roma: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka, Navonas laukums, Panteons, Spāņu kāpnes. Odiseja piekraste ar
vēsturisko Terračinu, romantisko Sperlongu uz klinšaina zemesraga, Gaetas sašķelto klinti un turku grotu. Mozzarella di bufala degustācija.
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – Puketa, Krabi, Koh Samui
15 dienas
Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi. Lidojums
15.02.-29.02. 1850 3★★★
Bangkoka – Puketa. Trīs atpūtas dienas Puketā. Plašas iespējas atpūsties pie jūras, traukties dažnedažādos
ūdenspriekos un atrakcijās, doties salu ekskursijās, okeāna copē, baudīt taju masāžas... 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 ... ar ielūkošanos Singapūrā

15 dienas
Augsta komforta relaksējošs piedāvājums ar **** viesnīcu un IMPRO grupas vadītāja pakalpojumiem. 21.03-04.04. 1895 3★★★★
Cenā iekļautas piecas ekskursiju dienas. Ja Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes
ø
virsū, tad Bali sala – paradīzi. Par Ēdenes dārzu sauktā Bali sala iekarojusi ceļotāju sirdis, pateicoties

lieliskajām pludmalēm, vulkānu un rīsa terašu ainavām, senajiem hinduistu tempļiem un unikālajai
kultūrai. Lidojums Rīga – Denpasara – Rīga. 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!

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

JAVAS UN BALI SALAS ... ar ielūkošanos Singapūrā

15 dienas
17.10.-31.10.

cena naktsmītnes

Augsta komforta relaksējošs piedāvājums ar **** viesnīcu un IMPRO grupas vadītāja pakalpojumiem.
2135 3★★★★
Ja Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes virsū, tad Bali sala – paradīzi. Par Ēdenes
! ø
Jaunums
dārzu sauktā Bali sala iekarojusi ceļotāju sirdis, pateicoties lieliskajām pludmalēm, vulkānu un rīsa

terašu ainavām, senajiem hinduistu tempļiem un unikālajai kultūrai. Lidojums Rīga – Denpasara.
Atpūta un ekskursijas tropiskajā Bali salā. Tanah Lot okeāna templis. Pērtiķu vērošana Pērtiķu meža džungļos. Senais karaļu dārzs Taman
Ayun. Barong deju priekšnesumi un mistiskās karaļu kapenes. Batur vulkāna un ezera ainavas. Slavenās rīsa terases. Ubud – Bali salas
kultūras centrs. Lovina melno smilšu pludmale. Pura Besakih – Bali Mātes templis. Gunung Agung vulkāns. Atpūtas dienas **** viesnīcā.
Lidojums Denpasara – Džokjakarta. Vecākais hinduistu tempļu komplekss Indonēzijā un kūpoši vulkāniski krāteri – Dieng Plateau.
Krāsainais ezers. UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais mītiskais Prambanana hinduistu tempļu komplekss.
Borobudurs – lielākais budistu templis pasaulē. Sultānu pilsēta Džokjakarta. Iespēja apmeklēt Singapūru! Lidojums Džokjakarta – Rīga.

ATpūta ceilonas salā – ŠRILANKA

14 dienas
Relaksējošs un uz atpūtu orientēts ceļojums uz Šrilanku!
20.11.-03.12. 1770 3★★★★
Lidojums Rīga – Kolombo – Rīga. Debesskrāpji un koloniālā stila savrupmājas, lielveikali un ielu tirdziņi,
3★★★
krāšņi Rietumu modes apģērbi un tradicionālie sarongi, ātrie sporta auto un motorikšas Šrilankas
HB
galvaspilsētā Kolombo, kur daudz saglabājies no angļu, holandiešu un portugāļu valdīšanas laikiem.
ø
Ziloņu audzētava Pinnavela. Gleznainais Sigīrijas 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.

NO HALONGAS LĪČA LĪDZ TROPISKAJAI PHU QUOC SALAI – ZIEMASSVĒTKI UN JAUNAIS GADS VJETNAMĀ

15 dienas
Jaunā 2017. gada sagaidīšana Saigonā un Ziemassvētki Phu Quoc salā, Dienvidķīnas jūrā!
19.12.-02.01. ~2495 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
Ninh Binh – skaists klinšakmens kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci rīsu laukos. Izbrauciens

ar laivu pa Tam Coc – 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. Lidojums Hanoja – Phu Quoc. Ekskursija pa
Phu Quoc salu. Bai Sao – neapšaubāmi skaistākā pludmale Vjetnamā. Izbrauciens ar laivu pa Phu Quoc salu arhipelāgu, apmeklējot
mazās saliņas ar pludmalēm kā Bounty reklāmās un izcilām snorkelēšanas vietām... Bauda acīm, miesai un garam! 4 atpūtas dienas Phu
Quoc salā pie Dienvidķīnas jūras. Lidojums Phu Quoc – Mekongas Delta. 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! Saigona (Hošimina) – kādreizējās Dienvidvjetnamas
galvaspilsēta. Cu Chi – tūristu apskatei saglabāti bijušie partizānu tuneļi (kopgarums ap 200 km) pie Saigonas, patiesi neaizmirstami
iespaidi par Vjetnamas karu. Jaunā gada svinēšana Indoķīnas kosmopolītiskākajā pilsētā Saigonā! Lidojums Saigona – Rīga.

BRAZĪLIJA AR ATPŪTU KOPAKABANAS UN kostaverdes PLUDMALĒS

14 dienas
03.10.-16.10. 2795 3★★★★
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 1. jūlijam!
Lidojums Rīga – Sanpaulu – Igvasu. Igvasu ūdenskritums, kura varenība divarpus reizes
3★★★
pārsniedz slaveno Niagāru, dēvēts par vienu no dižākajiem dabas meistardarbiem uz planētas.
HB
Ūdenskrituma apskate no Brazīlijas un Argentīnas puses. Sātana rīkle. Brazīlijas tropisko putnu
ø
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. Atpūta leģendārajā Kopakabanas pludmalē Riodežaneiro. Iespēja doties izbraucienā ar džipiem pa Tijuca lietusmežu
vai Serra dos Orgaos nacionālo parku – unikālu formu klintis, gleznaini kalnu ceļi un pastaiga pa Brazīlijas džungļiem. 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. Iespēja
doties uz Trinidadi – vienu no skaistākajām pludmalēm Brazīlijā. Lidojums Sanpaulu – Rīga.
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3★★★★– 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– komfortablas tūristiem pielāgotas lodžas
					
0

			

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

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

cena naktsmītnes

VISA ĀFRIKA VIENĀ CEĻOJUMĀ – UGANDA, RUANDA UN KONGO

...ar gorillu fotomedībām un apbrīnojamo Nyriagongo lavas krāteri
16 dienas
19.11.-04.12. 4495 3★★★
Ierobežoto gorillu vērošanas atļauju dēļ pieteikšanās ceļojumam stingri rekomendējama līdz
1. augustam! Gorillu apmeklējuma atļaujas jau ir iekļautas cenā!
! 0
Jaunums
Aktīvs ceļojums pa Āfrikas džungļiem un vulkāniem! Maksimālais grupas lielums – 20 cilvēki.
FB
S
IEPAZīŠANā
Lidojums Rīga – Kampala un Kibale – Rīga. Bwindi Impenetrable Forest nacionālais parks – šie
ø
!
NA
CE
aizvēsturiskie džungļi ir vislabākā vieta uz planētas, kur vērot gorillas savvaļā, jo Bwindi mājo vairāk

nekā puse no savvaļā mītošajām kalnu gorillām. Dosimies aktīvā pārgājiena pa maģiskajiem Bwindi
lietusmežiem – vērot 200 kg smago Silverback gorillu tēviņu tikai dažu metru attālumā, tas būs jebkura ceļotāja karjeras lielais notikums.
Murchison Falls nacionālais parks – planētas spēcīgākais ūdenskritums Murchison Falls, izbrauciens ar laivu pa Nīlu, vērojot nīlzirgus un
krokodilus, safari brauciens, meklējot Āfrikas lielo piecnieku un citus dzīvniekus. Cilvēka tuvākā radinieka šimpanzu meklēšana Budongo
Forest džungļos. Atpūta pie slavenā Viktorijas ezera. Entebbes botāniskais dārzs, kur uzņemta leģendārā filma par Tarzānu. Iespēja
doties vienā no pasaules labākajiem raftingiem pa Balto Nīlas upi. Karstie avoti, geizeri un kolorītā pigmeju cilts Semliki nacionālajā
parkā, vareno, Bībelē minēto Rwenzori jeb Mēness kalnu pakājē. Degunradžu fotomedības Ziwu rezervātā. Zvēru vērošana Karalienes
Elizabetes nacionālajā parkā, kuru, pateicoties dzīvnieku daudzveidībai, dēvē par Ugandas pērli. Izbrauciens ar laivu pa Kazingas kanālu,
vērojot nīlzirgu un pelikānu kolonijas. Ļoti neparastais, daudzām salām pārbagātais Bunyonyi ezers rotā daudzas Ugandas pastkartes.
Atpūta pie gleznainā Mutanda ezera – iespējams, visskaistākā ezera Melnajā kontinentā. Šokējošais Genocīda memoriālais centrs, kur
ikviens var iepazīties ar Ruandas vēstures tumšāko lapaspusi. Viena no Melnā kontinenta ainaviskākajām vietām Vulkānu nacionālais
parks a r iespaidīgo Virunga vulkānu grēdu. Kāpiens Visoke vulkānā (3711 m) dos iespēju iepazīties ar interesanto un aizvēsturisko
parka veģetāciju un simpātisko krātera ezeru vulkāna virsotnē. Ruandas tradicionālās dejas, kuras izpilda garmataini, blondi iezemieši.
Ieskats vulkāniskajā pazemes valstībā Musanze lavas alās. Apdraudēto un ļoti piemīlīgo Golden Monkey jeb zelta pērtiķīšu meklēšana
lietusmežos. Goma – Kongo pilsētiņa Kivu ezera krastā, kuras ielas vēl vietām klāj melna lava, paliekas no 2002. gada izvirduma. Zaļais,
Kongo krātera ezers Lac Vert. Ceļojuma kulminācija – grūts kāpiens Nyiragongo vulkānā, kura virsotnē atrodas viens no pieciem planētas
lavas ezeriem. Nakšņot vulkāna virsotnē un noraudzīties uz pasaules lielāko lavas ezeru būs šī ceļojuma lielais piedzīvojums!

āzijas varenāko kalnu un kultūru krustceles – pakistāna ...rudens krāsu laikā

14 dienas
02.10-15.10. 2550 3★★★★
Lidojums Rīga – Lahora un Islamabada – Rīga. Militārās arhitektūras mākslas darbs – Rohtas forts ar
10-18 m augstiem mūriem un 68 bastioniem. Senā Mogulu impērijas galvaspilsēta un Tūkstoš
3★★★
un vienas nakts pasakas pilsēta Lahora. Badshahi Mosque – Mogulu mākslas šedevrs un viena no
3★★
lielākajām mošejām pasaulē. Kolorītā, amizantā un emociju pilnā Wagah – Indijas un Pakistānas
HB
robežas slēgšanas izrāde saulrieta laikā. Lidojums uz Skardu Baltistānā, kas pamatoti tiek dēvēts par
ø
skaistāko komerciālo lidojumu pasaulē. 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. 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.
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. 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, 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 Faisala mošeja.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!
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APBRĪNOJAMĀ KAZAHSTĀNA – VIDUSĀZIJAS LIELAIS NOSLĒPUMS

13 dienas
Pārsteidzošā Kazahstānas daba būs liels atklājums ikvienam. Ceļojums no Ziemeļkazahstānas stepēm, 04.09.-16.09. 2895 3★★★
Austrumkazahstānas krāsainām klintīm un tirkīza nokrāsas kalnu ezeriem līdz tūristiem vēl neatklātās
! T
Jaunums
Rietumkazahstānas Mēness ainavām un sāls tuksnešiem. Kazahstāna gaida pirmos atklājējus!
5
S
IEPAZīŠANā
Lidojums Rīga – Astana un Almati – Rīga. Astana – Vidusāzijas modernākā pilsēta, kuru mēdz dēvēt
FB
!
NA
CE
par Centrālāzijas Dubaiju vai Dubaiju stepē. Nacionālais muzejs – labākais muzejs Centrālāzijā, kura
ø
lepnums ir Zelta zāle ar diviem Golden Man karavadoņu tērpiem, veidotiem no 4000 zelta rotājumiem.

Gulaga muzejs-memoriāls Malinovkā. Lidojums Astana – Aktau. Aktau – Mangistau provinces
galvaspilsēta un vārti uz Rietumkazahstānas dabas veltēm. Dodamies 3 dienu ekspedīcijā ar džipiem un teltīm pa Mēness ainavām līdzīgo
Ustjurtas plato rezervātu – Mangistau apvidus sirds, kur atrodas daži no provinces iespaidīgākajiem dabas veidojumiem. Tuzbaira sāls
tuksnesis – balts, ar sāli klāts līdzenums, kuru ieskauj varena siena ar ļoti neparastām klinšu tekstūrām. Tuzbaira Akmens arka. Neierasts
šīs provinces dabas brīnums, kur liels lauks nosēts ar prāva izmēra akmens bumbām, kas sniedzas pat divu cilvēku augumā – Torysh jeb
Bumbu ieleja. Dīvainais Lauvu kalns jeb Sherkala. Kazahstānas Monument Valley Bozžiras ieleja (Bozzhira) – baltas un gaiši sārtas klintis
iespaidīgos izmēros paceļas pār šo ieleju, paverot Mangistau provinces krāšņākās ainavas un saulrietus. Baisari klinšu kolonnas un Bokty
kalns. Kazahstānas Lalibela – 10. gs. Shopon Ata un 12. gs. Shakpak Ata pazemes mošejas – vienīgā vieta pasaulē, kur mošejas cirtas
klintīs zem zemes. Karindžarika depresija (Karynzharyk) – plašs sāls līdzenums-tuksnesis zem jūras līmeņa, pa kuru peld piecas iespaidīgas
klintis, atklājot maģiskus skatus, īpaši saulrietā. 12-19. gs. Koshkar Ata mauzoleju pilsēta. Skaistākais un tīrākais līcis pie Kaspijas jūras –
Zilā lagūna. Lidojums Aktau – Almati. Almati – spožā un zaļā Kazahstānas metropole, sniegotu kalnu ielenkumā. Leģendārais Medeu
Ledus aplis. Kazahstānas kalnu pastkartes – interesantām nokrāsām bagātie Lielais Almatas un Issyk ezeri. 300 m dziļais Charyn kanjons –
saukts par Centrālāzijas Grand Canyon, tas nav tik liels kā slavenais brālis Amerikā, bet to ar uzviju kompensē sārtā klinšu nokrāsa un
izrobotie klinšu veidojumi Piļu ielejā (Dolina Zamkov). Skaistā Tjanšanu kalnu ielejā iegūlušais Kolsai ezers. Kaindy – sirreālākais ezers
Centrālāzijā, kura krēmīgi zilganzaļajos ūdeņos paveras neticams skats – slīktošais jeb nogrimušais mežs. Dīvainā Juldaševa mošeja
Žarkentā. Kaindy – sirreālākais ezers Centrālāzijā, kura krēmīgi zilganzaļajos ūdeņos paveras slīktošais mežš. Altyn-Emel nacionālais
parks – interesantākais parks Kazahstānā, kas piedāvā gan dabas, gan vēsturiskus, cilvēku radītus brīnumus, gan arī kalpo kā patvērums
daudzām zīdītāju sugām. Tamgaly Tas (Terekty) petroglifi un Budas gravējums – vienīgā budisma liecība un pierādījums Kazahstānā.
Kazahstānas Valdnieku ieleja – Besshatyr kurgāni – Skitu impērijas karavadoņu kapenes un lielākais kurgānu komplekss pasaulē. 150
m augstās Dziedošās kāpas, kuras vējainā laikā izdod skaņas, kas līdzinās lidmašīnas dzinējam. Bordo krāsas Katatau kalni. Vidusāzijas
Mežonīgie Rietumi – krāsainie Aktau kalni dzeltenos, oranžos, baltos, sarkanos un rozā toņos. Maksimālais grupas lielums 18 cilvēki!

PA DIENVIDINDIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM – NOSLĒPUMAINĀ KARNATAKA AR ATPŪTU GOA 16 dienas
25.09.-09.10. 1995 3★★★★
Lidojums Rīga – Bombeja – Rīga un Bombeja – Banglore. Karnatakas štata galvaspilsēta Banglore
98 m augtais Shivanasamudra ūdenskritums, kurš musonu sezonas laikā izplešas vairāk nekā 300
! 3★★★
Jaunums
m platumā. Hojsalas impērijas arhitektūras šedevrs – Keshava templis, Somnatpurā. Mysore – zīda,
0
S
IEPAZīŠANā
vīraka, garšvielu, sandalkoka un ziloņkaula izstrādes centrs ar kolorīto bazāru un ekstravaganto,
HB
CENA!
indiešu-arābu stilā celto Amba Villas maharadžu pili. Nocietinātā cietokšņsala Srirangapatna –
ø
leģendārā Sultāna tipu jeb Misoras Tīģera rezidence, no kuras 18. gs. tika pārvaldīta gandrīz visa

Dienvidindija. Sri Ranganatna – klasisks tamilu arhitektūras templis ar Gopura torni. Safari brauciens
Nagarhole nacionālajā parkā – labākā vieta Dienvidindijā, kur iepazīt valsts ikoniskākos faunas pārstāvjus, tostarp Āzijas ziloņus,
gaurus un, ja paveicas, arī leopardus un tīģerus. Tibetas stūrītis tropiskajā Dienvidindijā – budisma centrs Bylakuppe ar Zelta templi
un Namdroling klosteri – pasaulē lielāko Nyingma tibetiešu sektas mācību centru. Viens no nozīmīgākajiem džainu reliģijas centriem
pasaulē – Sravanabeloga tempļu komplekss ar slaveno, 17 m augsto Gommateshvara statuju granīta kalna galā. Senās Hojsalas
impērijas galvapilsētas Belura un Halebida ar Indijas arhitektūras brīnumiem, smalki grebtajiem 12. gs. tempļiem – Chennakeshava un
Hoysaleshvara. Indijas ūdenskritumu karalis, kas bieži nonāk pasaules Top 10 ūdens kaskāžu sarakstos – 253 m augstais Jog Falls. Yana
Rocks-Caves – lielas kaļķakmens klintis ar alām iznirst no džungļiem, paverot ainavu, kas atgādina nelielu akmens mežu. 10 akrus lielais
Mirjan Fort cietoksnis. Klusā pilsētiņa Gokarna ar gleznainu piekrasti un skaistām pludmalēm, īpaši Om Beach. Savdabīgais Doddabasappa
templis Dambalā. Viens no Indijas brīnumiem un nozīmīgākajām senpilsētu drupām Āzijā – Hampi – maģiskās Uzvaras pilsētas drupas
un tempļu kompleksi, kas izkaisīti starp milzīgiem akmens bluķiem gleznainā apvidū. Par šādu fonu daudzas pilsētas varētu apskaust.
Badami – grandioza, pakava formas klints paceļas pār zaļas nokrāsas ezeru, kur 6.-7. gs. Čalukujas karaļi izcirta iespaidīgus hinduistu
un džainu alu tempļus. Indijas tempļu arhitektūras šūpulis – Aihole, kuras 5.-6. gs. tempļi ir vecākie Indijā, kļūstot par paraugu citām
karalistēm un impērijām vēlākos gadsimtos. Grandiozais 8. gs. Pattadakal tempļu komplekss, kur Čalukujas karaliste sasniedza savu
augstāko punktu mākslā un arhitektūrā. Labākais islāma arhitektūras paraugs Dienvidindijā Bijapur – krāšņais Ibrahim Rauza komplekss
un varenais Gol Gumbad mauzolejs ar otro lielāko kupolu pasaulē. Nakts vilciens uz Mumbaju. Maharashtras štata galvaspilsēta Mumbaja
(Bombeja). Indijas kūrortu karaliene Goa ar plašām pludmalēm, eksotiskiem tirdziņiem, portugāļu celtām muižām un cietokšņiem, lieliski
saglabājušos vecpilsētu un skaistākajām koloniālā perioda baznīcām visā Āzijā. 310 m augstais Dudhsagar ūdenskritums.
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3★★★★– 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

0
5

T

– komfortablas tūristiem pielāgotas lodžas
– komfortablas tūristiem pielāgotas jurtas
– tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis

FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
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no akmens mežiem un pazemes caurumiem līdz logiem uz debesīm
un lidojošām salām mākoņu jūrā – apbrīnojamā ķīna

16 dienas
Lidojums Rīga – Lidžanga un Čunciņa – Rīga. Simpātiskā Lijiang vecpilsēta mūsdienās izskatās gluži kā 07.10.-22.10. 2995 3★★★★
Pekina viduslaikos. Melnā pūķa dīķis ar slaveno Jade Dragon Snow Mountain kalnu. Leģendārā Lecošā
3★★★
tīģera aiza – saukta arī par Ķīnas Lielo kanjonu, Jandzi upe Himalajos ir izgrauzusi dziļāko aizu uz
HB
planētas. Travertīna terases Baishutai. Šangrila – tibetiešu apdzīvota pilsētiņa, ko ķīnieši sasaistījuši ar
ø
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 Avatārs. Lidojums Zhangjiajie – Čunciņa. Three
Natural Bridges ģeoparks – viena no Ķīnas dabas pērlēm, kur pazemes upe izgrauzusi masīvus tiltus, šaurus kanjonus, aizas un alas.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!

No jeloustonas un uguns ielejas līdz zosu kaklu kanjonam un
mēness krāteriem – APBRĪNOJAMĀ AMERIKA

18 dienas
03.09.-20.09. 3475 3★★★
Ceļojums pa vienu no planētas viskrāšņākajiem reģioniem, ietverot visus Rietumamerikas dabas
brīnumus – sākot no Jeloustonas un Arku nacionālajiem parkiem līdz Lielajam kanjonam un
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 baltā, sarkanā, oranžā, dzeltenā un melnā krāsā. 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 skatupunkts. 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 pāri 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. 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. Lidojums Soltleiksitija – Rīga.
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NO TAURIŅU MEŽIEM UN SĒŅU KLINTĪM LĪDZ ĒRĢEĻU KALNIEM UN VARA KANJONAM –
Abrīnojamā MEKSIKA
15 dienas

20.11.-04.12. 3150 3★★★★
Viens no zelta fonda ceļojumiem, kas vijas pāri noslēpumainajai Ziemeļmeksikai, atklājot vairākus
kontinenta dabas brīnumus, kas ceļotājiem paslīdējuši garām.
3★★★+
Lidojums Rīga – Mehiko – Rīga. Piedra Herrada rezervāts, kur ziemas laikā pārziemot ierodas miljoniem
3★★★
Mariposa Monarch tauriņu, iekrāsojot zemi, koku stumbrus, lapas un brīžiem pat debesis oranžos
HB
toņos – viens no krāšņākajiem Meksikas dabas fenomeniem. 4690 m augstais Tolukas vulkāns ar
ø
Saules un Mēness krāteru 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
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. Viena no Meksikas koloniālās arhitektūras pērlēm –
Zacatecas pilsēta. Leģendārās Ēdenes sudraba un zelta raktuves. 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 aktieri-kovboji jājuši cauri šai Mežonīgo Rietumu pilsētiņai. Ojuela spoku pilsētiņaraktuves 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 Lielo Kanjonu. Vara kanjona gaisa vagoniņš un El Divisadero – kanjona iespaidīgākais skatupunkts.
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.
Lidojums Los Mochis – Mehiko. Grandiozās Mēness un Saules piramīdas Teotivakanā.

Ekspedīcija uz mēnesi un marsu 2 – krāsainā BOLĪVIJA UN čīle
16 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 1. jūnijam! Ceļojums pa vienu no unikālākajiem 09.11.-24.11. ~3775 3★★★
Dienvidamerikas nostūriem, apmeklējot neparastākos kontinenta dabas fenomenus un ainavas!
HB
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, dīvainas formas 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.
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3★★★★– 3★★★ – viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
			

					

HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
** – cena biļetei bērnam pie pieaugušā biļetes

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 mūsos visos nekur nav zudis!

ceļojuma apraksts

laiks

KUR sukādes, PODI UN MELU STĀSTI TOP

1 diena
28.05.
līdz 16 g.v.

cena naktsmītnes

Keramikas darbnīca Cepļi, keramiķe Ingrīda Žagata stāstīs un rādīs, kā no māla pikas top brīnišķīgi trauki
30 ø
un sadzīves priekšmeti. Ciemos pie slavenā Minhauzena Duntes muižā! Minhauzena sievas Jakobīnes
20
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! 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!

Rūjienas pusē pēc saldējuma un zemenēm

1 diena
Naukšēnu muiža un parks. Naukšēnu DISCO – neparastais cilvēkmuzejs un eļļas spiestuvē ražoto rapšu, 09.07.
30 ø
linsēklu, ķimeņu un aromatizēto ķiploku eļļu, kā arī minerālūdens vai kvasu degustācija un iegāde. līdz 16 g.v.
20
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
Raunas apskate: Tanīsa kalns, uzkāpsiet Raunas pils skatu tornī palūkoties pār Raunas mazpilsētiņu
21.07.
30 ø
un klausīties dažādus pils stāstus. Unikālais Raunas Staburags. Te ir baigie podi! Podu gāšana līdz 16 g.v.
25
un podu stāsti Raunas ceplī. Maizes cepšana lauku mājā Donas, iespēja veidot savu klaipiņu
senatnīgā maizes krāsnī; sātīga zupa pusdienās, pašceptas maizes degustācija. Piena upe pankūku krastos – kopīgi izzinot piena
garo ceļu no gotiņas līdz pusdienu galdam lauku saimniecībā Kalbaka. Līdzdarbošanās piena malšanā, sviesta kulšanā, biezpiena
gatavošanā. Pankūku cepšana ar pašu izvēlētu pildījumu, baudot piparmētru tēju. Saimniecībā apskatāmi arī vairāk nekā 40 trušu,
pundurcūciņas, kaziņas.

ābolu pīrāgs, končas, Suņu pajūgi un gatavs Kino
1 diena
Viesošanās uzņēmumā Skrīveru saldumi, kur var vērot piena konfekšu Gotiņa ražošanas procesu un
03.12.
28 ø
noteikt visgaršīgākās končas. Saimniecība Forsteri, kur audzē pajūgu suņus – Sibīrijas un Aļaskas līdz 16 g.v.
19
haskijus. Uzzināsiet par haskijiem, to īpašībām, kā tiek veidots sacensību pajūgs, kāds ir nepieciešamais
inventārs treniņiem un sportam. Kinomuzejs Ķeipenē – 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...
Rūķi rūķojas Raunā

1 diena
17.12.
līdz 16 g.v.

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

1 diena
19.03.
29.10.
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! Īpaša svētku programma lauku sētā Donas.

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

Ciemos Lotes zemē

1 diena
04.06.
08.07.
līdz 16 g.v.

cena naktsmītnes

Lotes zemē gaida vairāk nekā simt atrakcijas, tematiskās mājas, garšīgi ēdieni, suvenīru veikali un
35 ø
skaista pludmale. Atklājumu, izgudrojumu un aizraujošu piedzīvojumu pietiks visas dienas garumā
gan bērniem, gan pieaugušajiem. Baltijas lielākais tematiskais parks Lotes zeme ir skaistajā jūras
28
piekrastes 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. 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, uzspēlēt 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.

Ar spēļu auto līdz kosmosam!

1 diena
Apciemojiet pasaulē mazāko satiksmes pilsētiņu Igaunijā – Virumā! Satiksmes pilsētiņā viss ir tieši kā 07.05.
37 ø
īstā pilsētā: ielas, krustojumi, gājēju pārejas, ceļazīmes, koki, zālāji, puķu dobes, pat luksofori ir īsti. 22.10.
Satiksmes pilsētiņā pieaugušie var braukt ar lielajiem elektroautomobiļiem, bet bērni – ar mazajiem līdz 16 g.v.
27
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. Noteikti 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.

Uz ZIEMEĻIgauniju ar Bērniem

2 dienas
Tallinas zinātnes centrs Energia, kurā iespējams uzzināt visu par elektroenerģijas iegūšanu un nozares 25.06.-26.06. 99 3★★
vēsturi. Centra iespaidīgākais eksponāts ir Eiropā unikāls zibens ģenerators, kas ļauj radīt līdz pat līdz 16 g.v.
85 ø
trīs metrus garu zibens lādiņu. Pārsteidzoši un aizraujoši eksperimenti, kas saistīti ar fiziku – skaņu,
60**
gaismu, optiku, atjaunojamo enerģiju un atomenerģiju. 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. 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 uz laiku iejusties bruņinieku un karavīru lomā. Varēs
izmēģināt alķīmiķa seno arodu, ielūkoties moku kambarī, nāves istabā, 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.

NetradicionĀlā TALLINA
2 dienas
Tallinas iepazīšana no augšas – Tallinas televīzijas tornis (314 m) ir augstākā celtne Igaunijā, un no
23.07.-24.07. 99 3★★
170 m augustuma paveras fantastisks panorāmas skats uz pilsētu. Iespēja iepazīt Igauniju un Tallinu līdz 16 g.v.
85 ø
ar interaktīvo multimediju tehniku; skats tieši uz zemi caur platformas stikla grīdu. Zinātnes centrs
60**
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 metrus garu zibens lādiņu. Pārsteidzoši un aizraujoši
eksperimenti, kas saistīti ar fiziku – skaņu, gaismu, optiku, atjaunojamo enerģiju 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.
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ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
** – cena biļetei bērnam pie pieaugušā biļetes

ceļojuma apraksts

laiks

Pie Ziemassvētku vecīša Korstnas saimniecībā

1 diena
10.12.
līdz 16 g.v.

cena naktsmītnes

Ciemošanās Korstnas saimniecībā, kur dzīvo Ziemassvētku vecītis kopā ar sniegbaltīti, rūķiem, zirgiem,
35 ø
zaķiem, zirnekļiem, kurmjiem, putniem un daudziem citiem lieliem un maziem draugiem. Šeit
30
Ziemassvētku vecītis kopā ar Sniegbaltīti un rūķīšiem visa gada garumā veic visādas svarīgas un mazāk
svarīgas, kā arī pavisam nesvarīgas lietas 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
klasisko Ziemassvētku ēdienu.

Uz dienvidIgauniju ar Bērniem
2 dienas
Alaveski dzīvnieku parks piedāvā iespēju vērot dzīvniekus to dabiskajā vidē. Dzīvnieku parka fauna ir 30.07.-31.07. 99 3★★
ļoti daudzveidīga – kopā Alaveski saimniecībā dzīvo 90 dažādi dzīvnieki un arī 28 fazāni. Te var līdz 16 g.v.
85 ø
apskatīt lāču mazuļus – lācenīti Mõmsik un lāču puisēnu Hariju, kā arī lūšus, vāveres, lapsas, briežus un
60**
mežacūkas, kas bija paši pirmie parka iemītnieki... Pasaulē mazākajā satiksmes pilsētiņā Virumā var
!
Jaunums
mācīties satiksmes noteikumus, braukt ar triecienauto un izbaudīt visu, ko viena pilsēta var piedāvāt!
Satiksmes pilsētiņā viss ir tieši tā kā īstā pilsētā – ielas, krustojumi, gājēju pārejas, ceļazīmes, koki, zālāji, puķu dobes, pat luksofori ir īsti.
Satiksmes pilsētiņā pieaugušie var braukt ar lielajiem elektromobiļiem, bērni – ar mazajiem auto. Ciemošanās Raganu valstībā – pasaulē
mazākajā un savdabīgākajā valstī mūs sagaidīs galvenā ragana Uhti, kas iepazīstinās ar raganu valsti un leģendām. Noteikti jāpamēģina
unikālais sporta veids – slotas mešana. Izbrauciens ar īpašiem apvidus skrejriteņiem pa meža takām uz varenajām Suur–Taevaskoja
klintīm gar Ahjas upes krastiem. Vudila rotaļu zemē gaida liels ūdens parks ar slīdkalniņiem un baseiniem, sauna, šūpoles, rāpšanās
atrakcijas, batuti, sky-jump atrakcijas, elektriskās automašīnas, ATV un bagiju trases, airu laivas, ūdens velosipēdi, liela rotaļu istaba un
daudz kas cits. Papildus izklaidēm Vudila rotaļu zeme piedāvā ēdināšanas pakalpojumus un foreļu zveju. Igaunijas Piensaimniecības
muzejs iepazīstina ar saldējuma gatavošanu un piedāvā degustēšanu. 19. gadsimta otrajā pusē par vienu no Igaunijas saimniecības
prioritātēm kļuva piensaimniecības attīstība valstī, radās nepieciešamība iemūžināt Igaunijas piensaimniecības attīstības vēsturi nākamo
paaudžu vajadzībām. Vehmas sveču fabrikā uzzināsim, kā gatavot un rotāt sveces. Būs iespēja gan pašiem izgatavot, gan iegādāties
sveces un visu nepieciešamo, lai tās gatavotu arī mājās. Apmeklējuma noslēgumā izmēģināsim slidot pa parafīnu! Parafīna seguma
slidotava piedāvā iespēju aktīvi pavadīt laiku neatkarīgi no laika apstākļiem (uz vietas arī slidu noma).
ŠOKOLĀDE, LELLES UN KAĶI ŠAUĻOS
1 diena
Šauļu apskate: pilsētas senā daļa ar krāšņajām strūklakām Saules diski, Trīs putni, Pelikāns u. c. Saules
03.09.
38 ø
pulksteņa laukums ar apzeltīto, bronzā izrotāto gandrīz četrus metrus augsto skulptūru Šaulys. līdz 16 g.v.
30
Gājēju bulvāris – trešais vecākais bulvāris Eiropā, kur kopš seniem laikiem iekārtojās iestādes, veikali.
!
n
u
Ja ums
Ciemošanās Lietuvas vecākajā konfekšu fabrikā Rūta, kurā jau vairāk nekā 100 gadus ražo
saldumus un kas var lepoties ar autentiskiem gardumiem, plašu garšas paleti. Ekskursija uzņēmuma Šokolādes muzejā, kofekšu
gatavošana un degustācija. Tautisko leļļu muzeja ekspozīcija piedāvā vairāk nekā 900 lelles no 101 pasaules valsts! Lelles ir tērptas
dažādu tautu vēsturiskajos un tautas tērpos. Tās ir izgatavotas no briežu ādas, liniem, mizām, salmiem, porcelāna, miltiem un pat
kaltētiem āboliem! Kolekcijā ir arī reti un ļoti vērtīgi eksemplāri – lelle-līgava, ko Lielbritānijā laida pārdošanā par godu princeses
Diānas un Velsas prinča Čārlza laulībām; lelles, ar kurām spēlējušies bērni Bermudu salās, Meksikā, Gruzijā, Indijā un Čukču
pussalā... Kaķu muzejs īsteniem kaķu mīļiem. Tik daudz interesantu gadījumu no kaķu dzīves iespējams uzzināt tikai unikālajā
Kaķu muzejā. Ekspozīcijā ir vairāk nekā desmit tūkstošu kaķu no visas pasaules. Tie iekārtojušies pašās neparastākajās vietās –
krāsainās vitrāžās, kāpņu margu ornamentos, uz gaismekļiem, krēsliem... Žaliūku vēja dzirnavās piedāvā iepazīties ar lietuviešu
maizes cepšanas tradīcijām, kā arī izzināt grauda garo ceļu līdz pārtapšanai maizītē. Krāsns jauki kuras, un laipna saimniece gaida, lai
ievestu neaizmirstamā piedzīvojumā dzirnavnieku sētā...
PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM
2 dienas
Vienīgais dinozauru parks Baltijas valstīs, kur var izjust patieso savvaļas dabu. Šeit jūs sagaida visīstākie 04.06.-05.06. 85 3★★★
dinozauri, kuri mauro, kustas, elpo un sprauslā ūdeni... Līdzās rotaļu laukumi, karuseļi, batuti... Mini 20.08-21.08.
ø
zoo piedāvā vairāk nekā 300 eksotiskus un mazāk eksotiskus dzīvniekus: lamas, jakus, kamieļus, lāčus, līdz 16 g.v.
70
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.
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KARLSONS, TROLLĪTIS MUMINS un lennusadam Tallina – Helsinki – Turku – Stokholma – Rīga

1. 10:00 izbraukšana no Rīgas. Bijušajos 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: 09.08.-12.08.

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
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
141
23
B4
4
183
163
149
29
B2
2
208
188
174
A4
4
193
173
159
36
A2
2
260
240
226
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana, ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos. Ceļojuma laiks: 14.07.-17.07.
BALTIJAS JŪRAS KRUĪZS, Tallina un lennusadam Tallina – Helsinki – Turku – Stokholma – Rīga

1. 10.00 izbraukšana no Rīgas. Bijušajos 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: 28.07.-31.07.
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3★★★– 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

TALLINA, TAMPERE, SÄRKANNIEMI DELFĪNI, ledus laikmets un ahaa centrs tartu

1. 10:00 izbraukšana no Rīgas. Bijušajos 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. AHHAA 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.
150
130
95
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkā Särkanniemi.
Ceļojuma laiki: 07.07.-09.07., 04.08.-06.08.
ceļojuma apraksts

laiks

RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem

6 dienas
03.07.-08.07.
31.07.-05.08.
15.08.-21.08.
līdz 16 g.v.

BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem
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.
27.07.-31.07.
23.08.-27.08.
līdz 16 g.v.

cena naktsmītnes

Divas kalnu dienas Slovākijas Tatros: brauciens ar pacēlāju Zemajos Tatros un pārgājiens uz virsotni
280 3★★★
Chopok; Augstajos Tatros – Stary Smokovec apkārtnē – brauciens ar kalnu tramvaju, pārgājiens pa
marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klintīm. Krāšņās Demanovas stalaktītu
alas ar pazemes zālēm un eju labirintiem. Spiškas cietoksnis – varenākais viduslaiku nocietinājums
210
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.
225

3★★★

175

vasaras brīvdienas čehijā

6 dienas
Prāga: Kremlis ar Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, Kārļa tilts, Vecpilsētas laukums, astronomiskais
01.08.-06.08. 280 3★★★
Rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Muzikālās strūklakas. Zlīnas Zoodārzs ir unikāls, jo dzīvnieki līdz 16 g.v.
220 3★★
brīvi pastaigājas drošos un speciāli aprīkotos paviljonos un aplokos. Zlīnas debesskrāpis un kurpju
muzejs. 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 ir viens no plašākajiem Eiropā. Tā lielākais lepnums ir Āfrikas dzīvnieki: antilopes, žirafes, zebras, degunradži
u.c. Pastaiga pa klintīs izkaltām takām Prahovas klinšu parkā Česky Raj.

POPULĀRĀKIE IZKLAIDES PARKI ziemeļVĀCIJĀ ģimenēm ar bērniem

5 dienas
Turpceļš ar autobusu. Babelbergas filmu parkā var redzēt, kā top televīzijas pārraides, kā tiek
18.07.-22.07.
uzņemtas filmas un šovi. Brauciens ar autobusu pa Serengeti safari parku, kas ir mazs Āfrikas gabaliņš 12-16 g.v.
Ziemeļvācijas dabas ainavā ar vairāk nekā 1000 dzīvniekiem no visas pasaules. Viens no Vācijas 5-11 g.v.
lielākajiem un vislabāk iekārtotajiem atrakciju parkiem Heideparks – lieliem un maziem. Dabiska un
veselīga atpūta termālajā baseinā Soltavā. Skanīgais un krāšņais Valsrodes putnu parks. Lidojums Hamburga – Rīga.

425
355
310

3★★★
3★★

PARĪZE UN DISNEJLENDA SKOLĒNU BRĪVDIENĀS īpašs piedāvājums ģimenēm!

6 dienas
Turpceļš ar autobusu. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa
16.08.-21.08. 520 3★★★
arka, Luvra, Elizejas lauki, Pompidū centrs, Sitē sala, mākslinieku rajons Monmartrā. Parīzes simbols – līdz 16 g.v.
435 3★★
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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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

Tver mirkli Burtnieka pusē

2 dienas
02.07.-03.07.

cena naktsmītnes

Fotopadomi ceļojuma laikā, apgūstot pamatzināšanas par tehniku, gan arī par to, kā uzņemt kvalitatīvus
95 6
kadrus. Lielākais Latvijas stārķu ciems Matīšos kopā ar tēju un kūpinātām Burtnieka zivīm –
ø
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!

Tallina, ūdenskritumi un lāhemā
2 dienas
Keilas ūdenskritums (6 m) – pēdējos gados ūdeņiem bagātākais Igaunijas ūdenskritums. Foto apmācība 21.05.-22.05. 75 3★★
ar garo ekspozīciju, mēģinot tvert ūdenskrituma burvību. Ainaviskās Tūrisalu klintis jūras krastā.
! ø
Jaunums
Tallinas vecpilsēta (ekskursija ar kājām): Tompea kalns, skatu laukums uz Lejaspilsētu un jūru,
Rātslaukums, vecākais publiskais pulkstenis Tallinā, senais nocietinājuma mūris pie Viru vārtiem un interesantie vecpilsētas pagalmiņi.
Mēģinājumi iemūžināt Tallinas ikdienu vecpilsētas ielās – cilvēkus, auto, kustību un arhitektūru. Pievakarē naktsvietā – uzņemto fotogrāfiju
analīze un apspriešana. Fotoapmācība Lāhemā nacionālajā parkā, cenšoties izprast dabas objektu fotografēšanas nianses: pirmatnīgais
Nimmaveski kanjons. Augstākais akmens Baltijā – Jaani-Toomi. Vinistu mākslas centrs ierīkots vecajās zivju fabrikas ēkās, taču pārsteigs
ar bagātīgo mākslas darbu kolekciju. Neliels pārgājiens un fotoapmācība ainaviskajā Kesmu zemes ragā, kur akmeņi mijas ar jūras līčiem,
mēģinot radīt jūras viļņu un akmens šedevru. Fotogēniskais etnogrāfiskais zvejnieku ciematiņš Altja. Kopīgas pusdienas Altjas krodziņā
(cenā). Fotopauze un Sagadi muižas apskate no ārpuses. Igaunijas Niagara – Jagalas ūdenskritums, kura augstums sasniedz 8 m un ir
viens no izcilākajiem Igaunijas dabas brīnumiem. NB! Līdzi jāņem fotoaparāts un, ja iespējams, arī statīvs!
zilo ezeru zeme AuKštaitija

2 dienas
Dosimies iemūžināt zelta rudeni Lietuvas skaistākajā reģionā Aukštaitijā. Fotopauze Biržos pie
01.10.-02.10. 95 6
ievērojamām karsta kritenēm – tverot rīta gaismas mirkļus, cenšoties izprast dabas objektu fotoø
grafēšanu. 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. 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 cenā. NB! Līdzi jāņem fotoaparāts!
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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 – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
3★★

6

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
21.05.

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. Ciemošanās lauku mājās Blūdži – sirsnīgi saimnieki cienās ar dažādu veidu sieru. Iespēja
iegādāties dārzeņu salātus un konservējumus, kas tapuši, izmantojot tikai dabiskas izejvielas.

cena naktsmītnes

22

ø

UZ DĀRZIEM ZIEMEĻVIDZEMĒ
1 diena
24.07.
30 ø
Augļu dārzi Svitkas. Vasaras nogalē un rudens sākumā vienā no lielākajiem Valmieras puses augļu
dārziem kokos vīd apaļi, visdažādāko nokrāsu āboli, kas aicina lielākus un mazākus kārumniekus
!
Jaunums
tos plūkt, garšot un uzkrāt spēkus priekšā stāvošai garajai ziemai... Jaunbomju saimniece audzē
petūnijas, pelargonijas, fuksijas, balzamīnes, asteres, lauvmutītes un citus augus, veido skaistus krāšņumpodus un organizē seminārus
par bioloģisko saimniekošanu un lauksaimniecību. Krāšņumstādu iegāde, degustācijas un trušu apskate, upenes no krūma un tomāti
no dobes... Leduspuķu tūkstoši un ziedošu krāsu pārbagātība Rūjienas pusē. Vairākkārt godalgots daiļdārzs Rūjienā, kurā apskatāmas
tūkstošiem leduspuķu, samtenes, lobēlijas, begonijas, flokši, dālijas, asteres. Daiļdārzs Cīruļos, kura saimnieku hobijs ir dārzkopība, tāpēc
daudzu gadu garumā viņi kolekcionējuši dažādus augus, un dārza platība arvien palielinājusies. Patlaban dārzā aug aptuveni 30 šķirņu
īrisu un lilliju, dažādas astilbes, flokši un citas vairāk vai mazāk pazīstamas ziemcietes. Visvairāk ir dienziežu – ap 250 šķirņu. Dizainiskais
perfektums te nav svarīgākais – dārzs priecē ikvienu, kas tajā ienāk, jo ir veidots un kopts ar lielu mīlestību.
Uz Dārziem Vidzemes augstienē

1 diena
Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā, bet 11.06.
37 ø
arī lieliskas idejas jūsu dārzam. Jūnijā te zied vairāk nekā simt šķirņu peonijas, bet no jaunā skatu
torņa paveras skaists skats ne tikai uz paša arborētuma stādījumiem un gleznainajiem dīķiem, bet arī lielām Vidzemes augstienes
teritorijām. Kāpiens Gaiziņkalnā. Pusdienās iespēja nobaudīt vietējo Braku putru. Jāņkalnu saimniecība, kur audzē dažādas ogas:
lielogu mellenes, dzērvenes, avenes, zemenes u.c. Ogu un ogu produkcijas degustācija (sukādes, sulas, ievārījumi, tējas). Kaziņas un siera
degustācija z/s Līvi. 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 OGU garšu KURZEMES pusē
1 diena
Vides un veselības saimniecība Upmaļi. Aromterapijas, refleksoloģijas, veselīgā uztura un citi dziedinošie 17.07.
36 ø
dārzi skaistajā ainavā izveidoti, lai viesi varētu pavadīt dažas brīnišķīgas stundas, ļaujoties smaržu,
!
Jaunums
garšu un neparastu izjūtu baudai. Zāļu sieva Māra aicinās jūs iepazīt un piedzīvot pašu senāko – dabas,
augu, ūdens un uztura – dziedināšanu. Z/s Mucenieki saimniecībā audzē ābolus, zemenes, upenes, jāņogas u.c. ogas un augļus, ir
plašs klāsts ar pārstrādes produktiem – dabīgas sulas, nektāri un sīrupi. Saimnieki piedāvā ābeļu, zemeņu, jāņogu, ērkšķogu, smiltsērkšķu
un aroniju stādus, kā arī konsultē par komercdārzu ierīkošanu un kopšanu. Meduspils Bitenieks apsaimnieko ~300 bišu saimes, kuru
vāktais medus ir godalgots dažādās nominācijās. Latvāņu medus, vietējās ogas ar medu un medus salmiņi bērniem, dažādu medus
veidu degustācija. Lillas Lavender lavandu lauki – no ziediem līdz gatavai produkcijai. Iespēja atpūsties, ieelpot burvīgo lavandu smaržu,
iemūžināt fotogrāfijās skaistos mirkļus lavandu laukā, uzzināt par lavandu vēsturi, audzēšanu, novākšanu, eļļas destilāciju un lavandu
praktisko izmantojumu.
Ar lavandu smaržu un OGU garšu VIDZEMES pusē
1 diena
O. Kiršteina daiļdārzs Tūjā. Veselības augu brīvdabas ekspozīcija Lādes Avotiņos. Vidzemē plašākā
30.07.
27 ø
ārstniecības augu brīvdabas ekspozīcija, augu izmantošana, fitoterapija. Vairāk nekā 300 veidu
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. 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.

www.impro.lv
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ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

kur Rododendri un vējš nakšņo

1 diena
Izzinoša ekskursija LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā, kas izceļas ar lielu šķirņu 28.05.
25 ø
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.

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.

1 diena
16.07.

30

ø

PĒC ZIEDIEM IGAUNIJAS SIRDī
1 diena
Nelielās Turi pilsētiņas ielas ik pavasari pārvēršas ziedošos laukos. 38. ikgadējo ziedu gadatirgu
14.05.
30 ø
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.
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.

1 diena
14.07.

Peipuss, dārzi un vecticībnieku tradīcijas

1 diena
Peipusa ezers. Kolkjas ciematiņš ar vecticībnieku tradīciju iepazīšanu un pusdienām, kurās ēdīsim
30.07.
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.

Ziedi, ziedi... un Siers ZiemeļLietuvā

1 diena
A. Jaronītes daiļdārzs pavasara ziedos Pabiržē. Pasvālē A. Stapuļoņa dzirnakmeņu, dobakmeņu un
04.05.
pēdakmeņu kolekcija. Atjaunotais Burbišķu muižas komplekss un parks pavasaros priecē ar
bagātīgiem tulpju stādījumiem – nu, gluži kā Mazā Holande. Ainaviskais un sakoptais Pakroja muižas parks.

30

ø

38

ø

34

ø

Krāsainā dienvidigaunija

2 dienas
Tūkstoš leduspuķes un ziedoša krāsu pārbagātība Rūjienas pusē. Vairākkārt godalgots Rūjienas
06.08.-07.08. 88 3★★
daiļdārzs, kur skatāmas tūkstošiem leduspuķes, samtenes, lobēlijas, begonijas, flokši, dālijas, asteres.
ø
Pusdienas Mulgimaa ar vietējo mulgipuder. Tāgaperes muiža atstāj īstas pils iespaidu, un tā ir viena
no ievērojamākajām jūgendstila ēkām Eiropā. Lusika saimniecība 1998. gadā uzvarēja Igaunijas prezidenta izsludinātajā konkursā 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. 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 skulptūras izgatavoja no māla un smiltīm, ļaujot dabai pilnveidot šo nebeidzamo ciklu.
Daiļdārzs Rapinas apkārtnē, kurš vairākkārt ieguvis gada balvas par sakoptāko vidi un kā krāšņākais dārzs 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.
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3★★★– 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

IGAUNIJA ZIEDU PLAUKUMĀ

2 dienas
20.08.-21.08.

cena naktsmītnes

Heimtali degvīna brūzis. 19. gadsimta pirmajā pusē būvētā un Londonas Taueru atgādinošā ēka izraisa
82 3★★
interesi galvenokārt ar ārējo izskatu. Ielūkošanās Vīlandes parkos un skvēros, kur apskatāmas
! ø
Jaunums
mākslinieku instalācijas un skulptūras. Kondas mākslas centrs, kas galvenokārt veltīts naivismam un
autsaideru mākslai. Vīlandes Bonifācija Ģildē izvietotajā veikalā Jaukākā Labāko Darbīgo Darboņu Vērtīgo Lietu Nebeidzamās Tirdzniecības
Vieta var jebkuru preci aplūkot, aptaustīt, piemērīt, izpētīt un izjust. Nõrga māju daiļdārzs arī parasta apmeklētāja acīm dāvā prieku, bet
tā darbība ir īpaši vērsta uz stādu tirdzniecību un dārzkopības mācību organizēšanu. Dārzniecības sēta Sadevälj – 120 gadus vecā lauku
sētā Kuivajē upes krastā ierīkots dekoratīvais dārzs, kurā aug vairāk nekā 400 augu sugu un šķirņu. Saimniecībai Roogoja ir 100 gadu
vēsture, un tajā ir daiļdārzs ar lielu ziedaugu un augļu koku daudzveidību. Pusdienas svaigā gaisā, ziedu ieskautā dārzā (iekļautas cenā).
Roosoja dārzkopības saimniecība ar plašo rožu kolekciju. Dārzā ir bagātīgs parka un krūmu rožu klāsts, kas labi panes ziemeļu klimatu.
Tõnise stādaudzētava ir saimniecība ar vairāk nekā 300 gadu senu vēsturi. Tagadējais saimnieks Tonis Tenso ir kaislīgs augu mīļotājs un
autodidakts ar lielu pieredzi. Stādaudzētavā ir labākā izvēle vietējiem dekoratīvajiem krūmiem Igaunijā.

harca kalni, zangerhauzenas rožu svētki un unesco PILSĒTA KVEDLINBURGA
7 dienas
Kvedlinburga – pasaules kultūras mantojuma pilsēta, kuras vecpilsētā atrodas vairāk nekā 1400
26.06.-02.07. 385 3★★★
pildrežģu mājas, kuras celtas no 15. līdz 19. gs. Harca kalni ir aptuveni 95 km gara un 35 km plata kalnu
3★★
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.
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
Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska figūru muzejs, DAM laukums.
18.04.-24.04. 440 3★★★
Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes,
3★★
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. 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.
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ
4 dienas
Lidojums Rīga – Amsterdama – Rīga. Kosmopolītiskā Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska 21.04.-24.04. 645 3★★★
figūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. Hāga – faktiskā valsts galvaspilsēta, kurā atrodas
3★★
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. 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
Puķu dobes, terases, dīķi ar strūklakām, rūpīgi koptu koku paēnā paslēpusies skulptūra...
06.05.-14.05. 695 3★★★
Pavasara svaigums un mūžsenais ziedēšanas prieks Itālijas tik dažādo dārzu valstībā!
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 Borromeo 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. Vīna buķetes izgaršošana privātā
saimniecībā Anselmi. Minimundus pie Klāgenfurtes – pasaules populārākās celtnes un dārzi miniatūrā. Mājupceļš ar autobusu.
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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

Ar basām kājām, šokolādes muti pār deviņiem pakalniem pie butēm jūrmalā

1 diena
02.07.

cena naktsmītnes

Valguma pasaule – pastaiga pa pirmo Baskāju taku Baltijā. Neparastām izjūtām bagātā pastaiga ar
38 ø
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.

KARALISKAIS PIKNIKS RAISKUMĀ
1 diena
Raiskums – Gaujas nacionālā parka dabas, kultūrvēstures un arheoloģijas nepazīstamā pērle.
23.07.
60 ø
Raiskuma ezers ir viena no Latvijas visainaviskākajām dabiskajām ūdenskrātuvēm, kuras krastus rotā
!
n
Jau ums
tūkstošgadīgs mežs ar visbagātāko augu valsti. Šā ezera krastos tikusi uzņemta Rīgas kinostudijas
klasiskā kinolente Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Karaliskais pikniks ir īpašs piedāvājums cilvēkiem, kas vēlas izbaudīt atpūtu DABĀ
vispilnvērtīgākajā un niansēti izsmalcinātākajā veidā. Piknika viesiem tiek nodrošināti piknika galdi un soli, augstvērtīgi autentiski māla
trauki, galda piederumi; visi ēdieni un dzērieni pagatavoti no vissvaigākajiem vietējiem Raiskuma ekoloģiskajiem produktiem. Ērģeļu
koncerts Straupes baznīcā. Ungura muiža un parks. Ierašanās Raiskumā un pārcelšanās pāri ezeram uz piknika norises vietu – 200
gadu vecu priežu sila ieskautu ezera līci – laivās lautas mūzikas pavadībā. Uzkodas – autentiskā klona krāsnī no rīta cepta maize, svaigais
Raiskuma siers, dzidrs avota ūdens, atspirdzinoša tēja. Izklaides piknika viesiem: • izjāde gar Raiskuma ezera krastu (nodrošināti 2
apsegloti zirgi un pavadonis) • vizināšanās ar laivu ezerā (nodrošinātas 5 laivas un, ja nepieciešams, 2 airētāji) • vēsturiskās Geidānmuižas
aktivitātes – lokšaušana apvidū, šķēpmešana, cirvju mešana mērķī (aprīkojums, instruktori nodrošināti) • meža augu ārstnieciskā daba –
ekskurss ārstniecības augu pasaulē, augu sagatavošana un to lietošana (ekskursa vadītāja – GNP speciāliste Līga Eglīte). Ugunskurā
gatavotas pusdienas: ungāru – latviešu jaunlopa gaļas gulāša zupa, mālā ceptas foreles. Dzērieni: avota ūdens; alus Raiskumietis;
kaltētu ābolu tēja; svaigi grauzdēta un malta Jemenas kafija. Piknika noslēgumā – latviešu nacionālā instrumenta kokles skanējums
dzīviem cilvēkiem dzīvā dabā. Pārcelšanās pār ezeru uz transporta novietni.
ZEMGALES GARDĒŽU DIENA

1 diena
Brokastu kafija un cienasts zemnieku sētā. Atjaunotā Bauskas viduslaiku pils. Greznā Rundāles pils
20.08.
42 ø
un atjaunotais franču stila parks. Ekskursija un alus degustēšana Tērvetes alusdarītavā. Ciemošanās
lauku mājās Blūdži pie sirsnīgiem saimniekiem, kuri cienās ar dažādu veidu sieru, iespēja iegādāties dārzeņu salātus un konservējumus,
kas tapuši, izmantojot tikai dabiskas izejvielas.

Gardēžu Tūre Raunas un Smiltenes pusĒ
1 diena
Raunas apskate: Tanīsa kalns, skats no Raunas pils skatu torņa pār Raunas mazpilsētiņu, stāsti 24.09.
37 ø
par Raunas pili. Unikālais Raunas Staburags. Raunas siera un makaronu ražotne un iespēja
!
Jaunums
gan degustēt, gan nopirkt pašmāju gatavotus gardumus. Te ir baigie podi! Podu skatīšana un
podu stāsti Raunas ceplī. Iespēja iegādāties dažādus māla izstrādājumus. Maizes cepšana lauku mājā Donas, iespēja veidot savu
klaipiņu senatnīgā maizes krāsnī; sātīga zupa pusdienās, pašceptas maizes degustācija. Ābolu sidra un ogu vīnu degustācija
Smiltenē. Ekskursijas laikā iespēja uzzināt, kā šo dzērienu pagatavo, kādas izejvielas izmanto īpašās garšas iegūšanai un citas lietas.
lībiešu krasts kopā ar Inesi Rozi
2 dienas
Īsti prieki zivju gardēžiem – žāvētas līdakas, vimbas un karpas, sālītas siļķes un marinētas reņģes
30.07.-31.07. 90 6
Mērsragā! Leģendām apvītais Velna akmens. Zvejnieksievu melu klubiņš Rojas jūras zvejniecības
ø
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 kapsēta un lībiešu tautas nams Mazirbē.
Pusdienas lībiešu sētā, baudot pēc senajām lībiešu receptēm gatavotus ēdienus.
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ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
– 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
3★★★

6

ceļojuma apraksts

laiks

LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE

2 dienas
27.08.-28.08.

cena naktsmītnes

Uzņēmuma Pure Chocolate produkcijas degustācija. Kafijas pauze Kandavā. Viesošanās pie vīndara
105 6
Andra Dzērves Drubazās. Sabiles vīnakalns. Ēdoles pils. Murkšķu ferma. Vakariņas suitu gaumē
ø
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.

dienvidigaunijas GARDĒŽU TŪRE
2 dienas
Abja-Paluoja – Mulgimā galvaspilsētā uzzināsim par novada vēsturi un tradīcijām, dzīvi agrāk un tagad.
09.07.-10.07. 125 3★★★
Muļķu zemes cienasts Mulgi krodziņā, baudot arī vietējo mulgipuder – pēc senām receptēm
! ø
Jaunums
gatavotu maltīti, ko iecienījis pat Igaunijas prezidents! Vietējā alus degustācija ar brūža
apmeklējumu un degustāciju, piedāvājumā divas lieliskas alus šķirnes – Blondais mūks un Melnā mūķene, bet uzkodās īpašie Mulgi čipši –
ar sāli un garšvielām, izkaltēti no bietēm, kāļiem, burkāniem un kartupeļiem. Kūpinātu zivju degustācija un zušu zupa Verstjerva
krastā. Hellenurmes ūdensdzirnavas ir lielas ūdensdzirnavas, kas atrodas gleznainas ūdenskrātuves krastā. Miltu malšanas un putraimu
ražošanas iekārtas saglabājušās un joprojām ir darba kārtībā – apmeklētāji var ieredzēt, pataustīt un sajust, kā graudi pārvēršanas miltos,
kā arī nobaudīt krāsnī svaigi ceptu maizi. Izbrauciens ar upes kuģi Lonny, kas aizvedīs jūs dabai draudzīgā un ērtā veidā apskatīt Ahjas
upes senlejas ainavas un skaistos smilšakmens atsegumus. Moostes muiža, kas papildus greznajai centrālajai ēkai lepojas arī ar vienu no
Igaunijas grandiozākajiem historicisma stilā būvētajiem palīgēku kompleksiem. Sātīgās pusdienas muižas restorānā (iekļautas cenā).
Sivahavas vilnas fabrikā-muzejā var iepazīties ar vilnas dzijas tapšanas gaitu – vilnas plucināšanu, kāršanu un vērpšanu. Vietējā veikaliņā
iespēja iegādāties no vilnas izgatavotus izstrādājumus un citus vietējos rokdarbus. Ekoloģiskajā saimniecībā Süvahavva ekoloģiski
audzē vairāk nekā 40 dažādu garšaugu un zāļu tēju sugas, te var aizmirst par steidzīgās un nervozās pasaules rūpēm, baudīt klusumu un
brīnumaini skaistu dabu. Vehandu upes gleznainie atsegumi. Nopri talu atraktīva saimnieka pavadībā noris iepazīšanās ar īstu lauku dzīvi –
apskatīsim, kā piens no saimniecības nonāk pienotavā un kā tam tiek piešķirta garša, dažādu piena produktu degustācija.
Alus, siers un leišu kāzas ziemeļlietuvā
1 diena
Biržu pils ar cietokšņa paliekām, Astravas pils un gājiens pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m) pār
18.06.
38 ø
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 muzejā. Lietuvā. Rokišku pilsmuižas ansamblis un parks, koktēlnieka
Leongina Šepkas unikālā un plašā ekspozīcija.
TUVĀK GALOTNĒM, TUVĀK ZVAIGZNĒM!
2 dienas
Kāpiens jaunajā skatu tornī Biržu apkārtnē. Skatu tornis veidots C burta formā un izpelnījies īpašu 09.07.-10.07. 105 6
arhitektu atzinību. Govs ala – savdabīgais zemes iegruvums, karsta kritene. Izzinoša ekskursija putojošā
! ø
Jaunums
miestiņa darīšanas noslēpumos Biržu alus darītavā, degustācija ar uzkodām. Anīkšķi – gleznaina
Lietuvas mazpilsēta ar senu vēsturi. Kulinārā mantojuma pusdienas kafejnīcā Pasagele. Seimīnišķēļu pilskalns – visvairāk pētītais
pilskalns Lietuvā, kuru vēsturnieki saista ar pirmā Lietuvas karaļa Mindauga Vorutas pils vietu. Zirga muzejs – viss par zirgiem mitoloģijā,
karos, sadzīvē un mākslā, par zirgkopību, lauku darbiem un darba tikumu skaisti iekārtotā lauku sētā. Izbrauciens ar bānīti pa šaursliežu
dzelzceļu (šaurukas) – garāko saglabāto šaursliežu dzelzceļu Eiropā, kas joprojām darbojas tūristu vizināšanai. Kāpiens Rubikai skatu tornī,
lai baudītu gleznaino apkārtni. Labirintu parks piedāvā iespēju pābaudīt savas orientēšanās spējas 3 dažādu labirintu līkločos, kurus
var iziet vienatnē vai kompānijā, baudīt meditējot u.c. Pastaiga virs koku galotnēm – Anīkšču taka, kas veidota kā tilts, aizvijas starp
koku galotnēm, ļaujot iemūžināt ne tikai pasakainus skatus, bet arī izbaudīt dabas sniegto mieru. Ciemošanās lauku sētā Saules Blynas –
veselības programma ar zālīšu sievu un Augštaitijas pankūku degustāciju. Modernais Etnokosmoloģijas muzejs – vienīgais šāds muzejs
Baltijas valstīs. Tā mērķis ir parādīt cilvēka (un lietuviešu tautas) saikni ar kosmosu. Blakus izveidots unikāls milzīgu laukakmeņu aplis. Pa
pazemes galeriju kalna nogāzē apmeklētāji cauri ekspozīciju telpām dodas augšup, pakāpeniski izsekojot cilvēka priekšstatiem par Visumu
no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. No aptuveni 40 metrus augstiem torņiem kalna virsotnē paveras lielisks skats uz Molētu apkaimes
ezeriem un pakalniem. Ezeru zvejniecības muzejs – atjaunotā etnogrāfiskā sētā apskatāmas zvejniecības tradīcijas Molētas apkārtnē.
Pēc siera un saldajām eglītēm uz kaimiņzemi
1 diena
Rokišķi. Iepazīšanās ar Cēsu dāvanu Rokišķiem. Izzinošā ekskursija Siera ceļš ar smeķīgu degustāciju. 20.08.
30 ø
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.
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ceļojuma apraksts

laiks

LIETUVAs Gardēžu Tūre

2 dienas
27.08.-28.08.

cena naktsmītnes

Viesošanās alus darītavā ar degustāciju. Kā cep maizīti kaimiņzemē, uzzināsiet, ciemojoties senā lauku
120 3★★★
sētā. Stāsts par maizi – sākot no labības sēšanas līdz maizes izcepšanai. Līdzdarbošanās maizes
ø
cepšanas procesā. Zirgu muzejs. Viļņas vecpilsētas apskate. Mākslinieku galvaspilsēta – Užupis.
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.

Ceļojums acīm un vēderam – zilo ezeru zeme AuKštaitija

2 dienas
Stelmužes ozols – diženākais visā Lietuvā. Viesošanās pie aldara, kurš pēc sentēvu metodēm darina 16.07.-17.07. 92 6
garšīgu medalu, seno aldaru brūvēšanas piederumu apskate. Pa ceļam pavērsies skaistās Aukštaitijas
ø
augstienes ainavas, kur mijas neskaitāmi ezeri un pauguri. Vakariņas ar Aukštaitijas kulinārā
mantojuma ēdienkarti: zivju zupa no vietējā ezera zivīm, didžkukuļai vai kuģelis, deserts un asinsritei zālīšu uzlējums. 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.

KULTŪRU UN GARŠU KRUSTCELĒS Ļubļina, Ļvova, Zamošča
5 dienas
Cenā iekļauta maksa par apskates objektiem, ēdināšana un degustācijas!
10.08.-14.08. 295 3★★★
Zamošča – UNESCO sarakstā iekļautā pilsēta ar izcilajiem itāļu renesanses saglabātajiem paraugiem:
! 3★★
Jaunums
Zamoščas pils, lielais tirgus laukums, akadēmijas ēkas. Pilsētu pamatoti dēvē par Ziemeļu Paduju, jo
ø
pilsētas galvenais arhitekts bija slavenais itālis Bernardo Morando. Pusdienās poļu virtuves pārliecinošs
pārstāvis – pierogi! Šajā reģionā iecienītākie pierogi tiek pildīti ar sieru. Pārbrauciens uz Ukrainu – Ļvovu. Alus brūža apmeklējums.
Ukrainas vietājā aliņa Ļvivskie meistari piedāvā ielūkoties ražošanas procesā un ievērtēt garšu savam produktam, kas ļoti iecienīts pašu
vidē. Speķa muzejs – iespējams aplūkot no speķa veidotas skulptūras, kā arī tradicionālajai ukraiņu uzkodai veltītas gleznas, fotogrāfijas
un citus mākslas darbus. Solo jeb speķis ir iecienīta ēdienkartes sastāvdaļa ne tikai pie mums, bet arī Ukrainā, tāpēc jānosmeķē, kā tas garšo
šeit Ļvovā. Ļvova – uzskatīta par Eiropas mākslas un arhitektūras dārgakmeni. Pilsētā satiekas Austrumu, Rietumu kultūra un Ukrainas
tautas māksla. Pusdienās īstens ukraiņu borščs, kas citviet Eiropā tiek gatavots pēc dažādām receptēm, taču patiesi gardi to gatavo zupas
īstie radītāji ukraiņi! Brīvdabas muzeja apmeklējums, kur iepazīsim ukraiņu kultūru un tradīcijas. Neizpaliks arī folkloras priekšnesums –
danči un dziesmas! Atpakaļ Polijas pusē! Kazluvka – mazā Versaļa, kura interjera greznuma ziņā daudz no tās neatpaliek! Pusdienas poļu
gaumē. Ļubļina viduslaikos bija nozīmīgs Polijas un Lietuvas tirdzniecības centrs un vēsturisks ebreju izglītības centrs (kādreizējā pilsētas
iesauka – ebreju Oksforda). Iespēja baudīt vakariņas ebreju restorānā dzīvās mūzikas pavadībā.
IZBAUDI AUSTRUMPOLIJU KOPĀ AR JANUŠU KAMINSKI
5 dienas
Ceņā iekļauta maksa par apskates objektiem, ēdināšana un degustācijas!
20.07.-24.07. 345 3★★★
Viesošanās lielajā sinagogā Tikocinā. Čehanovjecas brīvdabas muzejs – nogaršosim labumus,
! 3★★
Jaunums
ko piedāvā vietējie iedzīvotāji – gardie kūpinājumi un arī kas stiprāks – vietējā kandža! Grabarka –
ø
izrādās, arī Polijā ir krusta kalns! Tradicionālas poļu virtuves pusdienas karčmā. Čartorisku pils
Pulavos, Vislas ieleja. Kazimirža – viena no skaistākajām Polijas mazpilsētiņām, kura atrodas Vislas krastos. Pilsētiņas panorāmu iespējams
aplūkot no kāda paugura, ko vietējie iedzīvotāji nodēvējuši par 3 krustu kalnu. Vakarā var baudīt pilsētas romantisko centra noskaņu,
pavadot laiku kādā no daudzajiem krodziņiem vai pastaigājoties pa bruģētajām ieliņām. Kūrortpilsētiņa Nalenčova, kas kļuvusi
par dziedinātavu tās minerālavotu dēļ. Ščebžešina – pilsētiņa, kur vabole dūc niedrē! Apskatīsim statuju, kas ataino poļu izteicienu
par niedrē dūcošo vaboli! Lauku sēta Gučuvā glabā patiešām aizraujošu meteorītu kolekciju. Bagātīgi klāts galds ar vietējās virtuves
labumiem! Iespēja doties veloizbraucienā! Zamošča – UNESCO sarakstā iekļautā pilsēta ar izcilajiem itāļu renesanses saglabātajiem
paraugiem. Pilsētu pamatoti dēvē par Ziemeļu Paduju, jo pilsētas galvenais arhitekts bija slavenais itālis Bernardo Morando. Ļubļina
viduslaikos bija nozīmīgs Polijas un Lietuvas tirdzniecības centrs un vēsturisks ebreju izglītības centrs (kādreizējā pilsētas iesauka –
ebreju Oksforda). Pusdienās poļu virtuves kulta ēdiens – pierogi jeb pildīti pelmeņi! Kazluvka – mazā Versaļa, kura interjera greznuma
ziņā daudz no tās neatpaliek! Suprašlas klostera komplekss, kurā savulaik glabājās senākais slāvu rakstības piemineklis Polijā –
Suprašlas kodekss. Krušiani – tatāru ciemats ar Krušiāņu mošeju un atšķirīgo kapsētu. Pusdienās baudīsim tradicionālu tatāru virtuves
ēdienu. Studžeņica – viens no jaunākajiem poļu svētceļojumu galamērķiem, kur brīvdabas misi vadījis Jānis Pāvils II.
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ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
– 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
3★★★– 3★★

6

ceļojuma apraksts

laiks

IZGARŠO VISLAS IELEJU KOPĀ AR JANUŠU KAMINSKI

5 dienas
17.08.-21.08.

cena naktsmītnes

Cenā iekļauta maksa par apskates objektiem, ēdināšana un degustācijas!
325 3★★★
Ciechocinek pilsēta Vislas upes ielejā ir viens no SPA kūrortiem Polijā – neparastas sāls gradētavas
3★★
rada veselīgu mikroklimatu un palīdz ārstēt elpošanas, ādas, alerģiskās, vairogdziedzera u.c. slimības.
ø
Pusdienas vietējā krodziņā, iepazīstot reģiona virtuves specifiku. Toruņa – gotikas pērle un UNESCO
pasaules kultūras mantojums. Kopernika dzimtās pilsētas Toruņas prjaņiku muzejā gatavosim prjaņikus un piparkūkas. Visuma izpēti
veiksim pilsētas planetārijā, kur nodosimies zinātnei. Maizes ciematiņā būs iespēja piedalīties maizes cepšanā un degustācijā. Bidgošča
ar 660 gadu vēsturi ir šajā reģionā lielākā un mūziķu aprindās slavena pilsēta ar lieliski saglabājušos jūgendstila arhitektūru. vakariņas
restorānā, kas piedāvā reģionam raksturīgos ēdienus no zoss gaļas. Chełmno pilsētas senākās daļas plānojums saglabājies viduslaikiem,
13. gadsimta. Chelmno Polijā tiek dēvēta par iemīļoto pilsētu. Viesošanās kulinārā mantojuma saimniecībā, kur degustēsim plūmes,
sierus, vīnu un biešu sīrupu! Būs iespēja pabūt patiesā Garšu festivālā Gručzno pilsētiņā. Grudžjadžas pilsētas mūri Vislas krastos.
Ekskursija un vakariņas Malborkas pilī – vakara ekskursija noslēgsies pils pagraba restorānā pie mielasta galda. Brauciens pa gleznaino
Mazūrijas novadu. Mājupceļā pusdienas ar tradicionālo virtuvi.

CAURI VĪNA DĀRZIEM ALPU SAULAINAJĀ PUSĒ Itālija, Slovēnija

7 dienas
Prieka un līksmes, romantikas un divvientulības, klusu pārdomu un greznu svinību dzēriens – vīns.
19.09.-25.09. 525 3★★★
Tā darināšanas vēsturē un tradīcijās daudz mīklu, mākslas, mākas un darba. Izgaršosim tradicionālos
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. 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! Umbrijas un Toskānas gardēžu tūre
9 dienas
Ja Itālijas klasika jau novērtēta un šī zeme iemīlēta, tad īstais brīdis izbaudīt Umbrijas un
24.07.-01.08. 695 3★★★
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 Toskānas plašumiem no Montepulciano
mūriem. 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, vareno Domu.
Mājupceļš ar autobusu.

www.impro.lv
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Jau vairāk nekā 20 gadus IMPRO vārdu zina daudzās pasaules valstīs. Visus šos gadus esam iepazīstinājuši arī ar skaisto un īpašo
mūsu zemē. MŪSU LATVIJA IR ĪPAŠA, un tā prot sniegt prieku! Pamatoti lepojamies ar Rīgu, Rundāles pili un dārzu, Siguldu, Turaidu,
Jūrmalu, bet Latvija ir krietni plašāka un daudzveidīgāka. Arvien no jauna pētāma, iepazīstama, izbaudāma un apbrīnojama...
Prieks cilvēkā ienāk pa septiņiem vārtiem... Piedāvājam to rast, izjust un vairot gan pašiem kopā ar draugiem vai kolēģiem, gan jūsu
(Latvijas) viesiem. Veidosim un izstrādāsim pilnu piedāvājumu kopumu (programmas grupām, nelielām kompānijām), lai, staigājot,
braukājot vai laivās ceļojot pa Latviju, varam uzņemties pilnu atbildību par ceļojuma veiksmīgu norisi (viesiem no ierašanās
brīža līdz izbraukšanai no Latvijas / Baltijas). Profesionāla gida stāstījumu labākai dzirdamībai pēc pieprasījuma var papildināt ar
audiosistēmām.

Mūsu tradīcijas
(Dziesmu svētki, kuros piedalās ap 30 000 dalībnieku, suitu apdziedāšanās, pūra lādes cilāšana, krāšņi tautas tērpi, rokdarbi, viduslaiku
bruņinieku dzīves un tradīciju stāsti, Latvijas rupjmaizes raudzēšana un cepšana, siera siešana, reņģu kūpināšana, māla podu veidošana,
mājas vīnu darīšana, aizraujoši stāsti par dažādiem ārstniecības augiem, zāļu tēju degustācija, pirts rituāli, pēršanās ar lapu slotiņām u.c.)

Degustācijas
(dažādu novadu tradicionālie ēdieni, alus, siers, saldējums, mājas vīni, šmakovka, ozolzīļu kafija, Skrīveru saldumi,
Pūres šokolāde, trifeles, vīngliemeži, šitakē sēnes, sukādes, svaigi kūpinātas zivjis, šprotes, Latgales speķis u.c.)

Eiropā reti sastopamās neskartās dabas takas un objekti
(Papes dabas parks, Līgatnes dabas taka, Zīles dabas taka u.c)

Brīnišķīgas pilis un muižas
(apskatei, svinībām un pasākumiem, konferencēm, koncertiem un gardām maltītēm)

Daiļdārzi un ekoloģiskās saimniecības
(smiltsērkšķu un zāļu tēju audzētavas, lavandu lauki, dendrāriji, paraugdārzniecības u.c.)

Amatnieki un mājražotāji
(pasaulslavenu ērģeļu ražotājs, akmeņkalis, koka mucu taisītājs, ādas izstrādājumu un zirglietu meistars, slieku, haskiju, murkšķu audzētāji u.c.)

Augstas klases mākslinieki
(dziedātāji, mūziķi, dejotāji, folkloras tradīciju kopēji un uzturētāji)

Tradicionāli un netradicionāli muzeji
(Saules, Maizes, Porcelāna, Salmu, Jūgendstila muzeji, Muzejs uz ezera un Kandžas muzejs,
Turīga rīdzinieka sadzīves kultūras tradīciju muzejs u.c.)

Tradicionālā un modernā arhitektūra
(jūgendstils un koka arhitektūra, Maskavas forštate, Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka u.c. – viena no labākajām Eiropas koncertzālēm,
kurā akustiku var piemērot opermūzikai un simfoniskajiem koncertiem, koru, tautas mūzikas un citiem koncertiem)

Izbraucieni pa ūdeņiem
(ar laivām, plostiem, kanoe laivām, vikingu kuģi vai pār Daugavas pārceltuvi)

Izbraucieni pa sauszemi
(velo īre, autobusu noma, ekskursijas ar segvejiem vai motorolleriem, izklaides izbraucieni ar “alusipēdu” u.c)
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ceļojuma apraksts

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.

JŪGENDSTILA RĪGA kopā ar astrīdu roguli (3 h)

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)

Vai Rīga ir gatava? Jau kopš skolas laikiem atceramies šo jautājumu, uz kuru atbilde ir lakoniska: Rīga nekad nebūs
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.

laiks

14.05.
10.09.

cena

6
1*

23.04.

10
1*

21.05.

5
1*

GRĪZIŅKALNA REPUBLIKA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU (2,5 h)

6
Grīziņkalna kvartālam nosaukumu devusi kāpa. Tā ir vieta Rīgas nomalē, ko tik ļoti mīlēja Mirdza Šmithena, Eduards 28.05.
Smiļģis, Ādolfs Kaktiņš un citi, kas savulaik darbojās Rīgas latviešu teātrī Apollo. Kādreizējais Grīziņkalna 30.07.
strādnieku rajons ar veco koka apbūvi un ievērojamu arhitektu projektētām un latviešu uzņēmēju un zemnieku
1*
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.

Rīgas vārti – daugavgrīva KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU (3,5 h)

30.04.

7
1*

16.04.

7
1*

27.08.

5
1*

Elizabetes iela – 20. gadsimta sākuma zelta jaunatnes, politiķu un mākslinieku iemīļotā pastaigu vieta. Teju katra 01.10.
ēka šajā ielā slēpj stāstus un leģendas par personībām un notikumiem. Rīgas bulvāru loka greznākās namu
fasādes, spilgti notikumi un pāpratumi – Elizabetes iela arī mūsdienās būtu cienīga saukties par Rīgas Brodveju!

7
1*

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.

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.

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.

RĪGAS BRODVEJA – ELIZABETES IELA (4 h)

* – cena skolniekiem, studentiem un skolotājiem
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laiks

cena

Jersikas iela un MASKAVAS FORŠTATES ROMANTIKA KOPĀ AR VLADIMIRU EIHENBAUMU (2 h)

5
1*

Līksnas iela, kas Maskavas forštates sākotnējos vaibstus ir saglabājusi vislabāk, kalpo kā šīs Rīgas daļas vizītkarte. 04.06.
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!

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.

KALNCIEMA IELA UN kvartāls kopā ar VLADIMIRU EIHENBAUMU (3 h)

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. Atklāsim līdz šim plašākai publikai nezināmus faktus.
ceļojuma apraksts

02.07.

5
1*

17.09.

8
1*

laiks

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI ĢIMENĒM, SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM
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.

1 diena
30.04.
skolotājiem

cena naktsmītnes

25
1

ø
!

SenO kaujU VIETAS un NĀves sala kopĀ ar Jāni Hartmani

1 diena
Pāršķirstīsim notikumiem bagātās Latvijas vēstures lappuses kopā ar atvaļināto pulkvedi un vēsturnieku 21.05.
23 ø
Jāni Hartmani, vairāk uzzinot par nozīmīgākajām kaujas vietām tepat Rīgas pievārtē. Pārcelšanās ar
1*
kuģīti uz 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.

EKSPEDĪCIJA un kopšanas talka Viesītes pusē KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
1 diena
Neparasts piedzīvojums kopā ar izcilu Latvijas dabas pieminekļu pētnieku, kurš savulaik izglābis vairākus 14.05.
10 ø
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 Viesītes pusē!
Laižam dabā KOPĀ AR Māri Olti

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.

1 diena
16.04.

28
20
1**

ø

VILKU MEŽA PIEDZĪVOJUMI UN VELNOŠANĀS BRAKOS
1 diena
Piedzīvojumi Vilku kalna mežā ir iespēja gan lieliem, gan maziem kopā ar Meža māti un Meža tēvu iet 11.06.
34 ø
izlūkgājienā pa pēdām, noskaidrojot, kas dzīvo mežā; ielīst dobumā un alā; izvizināties ar pieradināto
20
meža dzīvnieku karuseli; iejusties meža tēlos, izspēlējot lomu spēli Notikums dižmežā. Braki – viena no
1**
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. Amatniecības centrs Mazā Kāpa – ekskursija ar līdzdarbošanos:
darbnīcas apskate, stāstījums par ādas izstrādājumu tapšanu, suvenīru izgatavošana (katrs pats izveido mazu piekariņu) un tējas pauze
EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU

1 diena
Neparasts piedzīvojums kopā ar izcilu Latvijas dabas pieminekļu pētnieku, kurš savulaik izglābis
17.09.
10 ø
vairākus tūkstošus dižkoku, atklājis daudzus dižakmeņus un alas. Dosimies nelielā ekspedīcijā uz
Rāmatu klintīm, kur ceļu zina atrast tikai retais. Pa ceļam apsekosim Ērgļu klintis un Kalēju alu. Drosmīgākajiem un tiem, kam nav bailes
sasmērēties, būs iespēja izpētīt pazemes noslēpumus.

Uz brīvības cīņu vietām un prezidentu dzimtajām mājām kopā ar Jāni Hartmani

1 diena
Valsts svētkus godinot, dosimies uz Ziemassvētku kauju vietām Tīreļpurvā un apmeklēsim Latvijas
05.11.
23 ø
brīvvalsts prezidentu dzimtās mājas Zemgalē.
1*
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.
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ø – ieejas maksa apskates objektos un paredzētās degustācijas ir iekļautas cenā!
* – cena skolniekiem, studentiem un skolotājiem
** – cena biļetei bērnam pie pieaugušā biļetes

ceļojuma apraksts

laiks

SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ īpašs piedāvājums skolotājiem!

1 diena
01.10.
skolotājiem

28
1

ø

1 diena
13.02.

17

ø

Abavas senleja. Sabiles Velnala un Velnakmens. Pastaiga Drubazu dabas takā vietējā gida pavadībā,
saimnieka pašdarinātās produkcijas degustācija. Kolorītais suiteņu priekšnesums, dziedāšana,
apdziedāšanās un amizierēšanās. Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā, arī sklandraušu baudīšana...

VIDZEME
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI

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

cena naktsmītnes

!

uz Vidzemes Jūrmalu ar Jāni ARVĪDU PLAUDI
1 diena
Ziemeļblāzmas pils un parks. Svētsala – Mangaļsala – neliels pārgājiens pie dabas. Piemiņas plāksnes 21.05.
25 ø
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.
Grāfu rozenu valstībā KOPĀ ar Jāni ARVĪDU PLAUDI
1diena
Inciema muiža – bijušais rakstnieka Anšlava Eglīša īpašums, par kuru sarakstīts romāns Pansija pilī.
12.09.
22 ø
Straupes pils un baznīca, kas bagāta ar teikām un nostāstiem – par reālu cilvēku iemūrēšanu pils
!
Jaunums
celtniecībā, par apakšzemes ejām, pa kuru mūķenes tikušas pie Mazstraupes pils mūkiem, par Rozenu
valdīšanas laiku un pils dedzināšanu. Baronu Rozenu kapenes un parks ar vienīgo koka zvanu torni Vidzemē. Rubenes luterāņu baznīca,
kur par garīdznieku kalpojis Neredzīgais Indriķis. Apbrīnojamais Augstrozes apvidus. Grāfu Rozenu vārda izcelsme un viņu īpašumi, kas
savulaik bija gandrīz kā valsts valstī... Lielpleju elku ozoli, Augstrozes pilskalns ar bruņinieku pilsdrupām, paugurs, kur Ulmaņlaikā, lai
neveicinātu lībiešu separātismu, aizliedza igauņu arheoloģiskos izrakumus... Stāsti par Zilākalna Martu un viņas zīmīgajām vīzijām šajā
pusē. Umurgas luterāņu baznīca. Rozulas viduslaiku pilsdrupas. Teikas un nostāsti par pili, Mīlestības un Nāves akmeņiem.
Vidzemes veiksmes stāsts
1 diena
Te vairāk stāsts ir par cilvēcīgo – par saimniekiem, kas dara un kas grib, lai būtu labāk.
13.08.
36 ø
Atskats uz to, cik daudz mēs varam, dzīvojot lauku viensētā mazā ciematā.
!
n
u
Ja ums
Izrādās, nevajag neko daudz – tikai gribēt un darīt!
Keramikas ražotne Vaidava Ceramics. Vaidavas keramikas ražotnes rokraksts ir īpašās māla bļodas – sarkanbrūnas no ārpuses, pienbaltas
no iekšpuses. Ciemoties ražotnē, skatīt ražošanas procesu un pašiem iemēģināt roku māla apstrādē aicina Vaidava Ceramics saimnieki
brāļi Miks un Uģis Baloži. Mucas un muzejs. Tur var aplūkot gan dažādas mucas un senos mucenieku instrumentus, gan mucu tapšanas
procesu, gan arī paši piedalīties mucu izgatavošanā. Kā cilvēks ar zelta rokām radījis fantastiskus mākslas darbus un mainījis dzīves
uztveri. Kafijas pauze Drabešu pagastā pie īstas Vidzemes latvju saimnieces un slieku audzētājas Edītes Kanbergas. Edītes stāsti, arī
par sliekām... kraukšķinot cepumus un baudot plātsmaizi ar kafiju. Kopā ar vīru Edīte audzē sliekas un iegūst to radīto substrātu –
biohumusu. Raunas siera un makaronu ražotne, iespēja gan degustēt, gan nopirkt pašmāju gardumus. Stāsts par Ceriņu ģimeni un
uzņēmumu, kas pulcē un iedvesmo arī apkārtējos mājražotājus. Ražotnē top Zaļais siers, Zelta sviests (Ghi sviests), siers Ķiplociņš, siers ar
garšaugiem, knapsieriņš un daudzi citi sieri...
Vidzemes bākas kopā ar Normundu Smaļinski
1 diena
Stāsti par burinieku gadsimtu, jūras un krasta pirātiem un bākām.
17.09.
34 ø
Liepupes pilskalns Jelgavkrastos. Ir teikas, ka šeit mituši krasta un jūras pirāti, kas salaupīto mantu
!
Jaunums
slēpuši pazemes ejā zem pilskalna... Lielais lauču akmens – lielākais jūrakmens Latvijā. Ķurmjraga
bāka, kontrabandistu krasts. Salacgrīvas apskate – bāka un pilskalns Salacas krastos. Vieta pieminēta Indriķa hronikā sakarā ar
sāmsaliešu sirojumu upē līdz pat Burtniekam. Nēģu tača apksate un zvejnieku stāsti. Pusdienas rūpnīcas Brīvais vilnis ēdnīcā (iekļautas
cenā), kas ir viena no tām retajām vietām, kas ne savā interjerā, ne pārdevēju smaidos un pat ne lieliski garšojošajā pusdienu klasikā –
vārīti kartupeļi ar kotleti un mērci – joprojām nav zaudējušas padomju šiku. Šeit vadās pēc devīzes Labs cilvēks ir paēdis cilvēks! Ainaži
vēsturiski bijusi lielākā Krievijas impērijas osta. Ainažu jūrskolas muzeja apmeklējums un stāsti par Krišjāni Valdemāru. Ainažu bāka,
spīķeru paliekas, ostas ziemeļu mols uz pašas Igaunijas robežas, vecās ostas vieta, mazbānīša līnijas paliekas, vecie kapi, kuros guldīti jūras
vilki... Atpakaļceļā Saulkrastos, iespējams, baudīsim satriecošu saulrietu, izejot Saulrieta taku Baltajā kāpā. Skaisti, romantiski, lieliska
ainava uz jūras malu un saulrietu.

www.impro.lv

53

BALTIJAS VALSTIS // Latvija
ceļojuma apraksts
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SKANOŠĀ RĪGAS APKĀRTNE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI

1 diena
14.05.

GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVU PA DAUGAVU

1 diena
25.06.

cena naktsmītnes

Ceļojums pa Rīgas apkārtnes un Jūrmalas baznīcām, klausoties gan vēsturē, gan leģendās, gan
23 ø
baznīcu ērģeļu skanējumā. Usmas baznīca ir tipiska 17. un 18. gadsimta Kurzemes hercogistes sakrālās
!
Jaunums
koka arhitektūras celtne, kas mūsdienās atrodas Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā Rīgā. Baznīca
ir ārēji necila, tomēr tai ir bagātīgs un grezns interjers. Dubultu baznīca, apkārtnes izteiksmīgākais objekts un vizuālā dominante, ir
monumentālākā un krāšņākā jūgendstila celtne Jūrmalā vēsturiskās un sakrālās arhitektūras skatījumā. Katlakalna baznīca no priedēm
apaugušas kāpas raugās pāri Daugavai uz Rīgas krastu, ko katlakalnieši savā skatījumā dēvē par Pārdaugavu. Rīgas tuvumā te Daugavai
skaistākie krasti. Lielie dzelžu gredzeni, iestiprināti akmenī, rāda, ka šeit piestājušas strūgas, kāpdamas lejup pa straumi. Laikos, kad vēl
nebija ne tramvaju, ne autobusu, zemes ceļos valdīja zirdziņš, bet ūdeņos – laiva. Lielās baznīclaivās svētdienu rītos no Jumpravmuižas
un Ķengaraga pāri Daugavai cēlās baznīcēni. Piņķu baznīcas ērģeļmūzikas skanējums un vēsturisks stāstījums par latviešu strēlniekiem,
Jukumu Vācieti un dzejnieku Aleksandru Čaku.
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.

37

ø

VASARAS SAULGRIEŽI BRĪVDABAS MUZEJA LAUKU SĒTĀ Vēveros
1 diena
Vasaras saulgriežu svētki ir vieni no nozīmīgākajiem godiem seno baltu tautu tradīcijās. Tie ir svētki, 21.06.
30 ø
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. 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.
KAD LEĢENDAS ATDZĪVOJAS UN MĀLI PIE ROKĀM LĪP CESVAINES UN MADONAS PUSĒ
1 diena
Biksēres muiža, simtgadīgo liepu un ozolu ieskauta, atrodas blakus teiksmainai Libes upītes gravai.
30.07.
30 ø
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 torņu varam saskaitīt apkārtnē... Madona – neliela ekskursija pilsētā un
brīvais laiks pusdienām. Ciemošanās pie atraktīvā podnieka Jāņa Seiksta. Kāpiens Latvijas augstākajā virsotnē – Gaiziņkalnā.
GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS

1 diena
03.09.

33

ø

PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ

1 diena
01.10.

27

ø

Dīķsaimniecība, sakopta vide un brokastu cienasts Pļavnās. Kāpiens stāvajā Drusku pilskalnā un
jaunajā skatu tornī, skats uz Igaunijas augstāko virsotni Munameģi. Vides veselības saimniecība
Mauriņi – dabas biotopu taka, savvaļas zirgu vērošana, mini zoodārzs. Alūksne. Simtgadīgais
Alūksnes–Gulbenes mazbānītis.
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.

Zelta rudens Limbažu pusē
1 diena
Pastaiga pretim zelta rudenim – došanās spēkozolu pārgājienā, apskatot astoņus dažādus ozolus, kuru 08.10.
30 ø
vecums ir no 150 līdz 250 gadiem, Aģes upes akmeņaino un līkumaino posmu, lapsu alas Medņu
mežā. Pārgājiena laikā varēsiet vērot savvaļas zvērus un putnus, kā arī uzkāpt ozola 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.
VIDZEMES AUGSTIENĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI ar mazo autobusu
2 dienas
Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā, bet 04.06.-05.06. 80 6
arī lieliskas idejas jūsu dārzam. Jūnijā te zied vairāk nekā simt šķirņu peonijas, bet no jaunā skatu torņa
ø
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. 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.
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6 – viesu nams ar dažāda lieluma istabiņām, WC un duša uz vairākām istabām viena, vai jauniešu viesnīca,
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
		 2-4 vietīgas istabas, WC un dušas gaitenī, brokastis

ceļojuma apraksts

laiks

Ar gardu muti Valmiermuižā pa Mārtiņiem!

1 diena
12.11.

cena naktsmītnes

Kad dienas kļūst īsākas, bet naktis garākas, laiks iezīmēt rudens beigas un ziemas sākumu jeb Mārtiņus.
23 ø
Ekskursija pa Valmieras teātra azkulisēm. Tirdziņš Ar gardu muti Valmiermuižā. Mārtiņi ir laiks, kad
!
Jaunums
diena kļūst īsāka, bet nakts garāka, novākta rudens raža un saimnieces sāk gatavot gardumus gada
aukstākajiem mēnešiem. Mārtiņi tiek atzīmēti ar lielām svinībām, kurās pateicas par bagātīgo ražu. Arī Valmiermuižā sabrauks tuvāki
un tālāki mājražotāji un amatnieki, kas gada vēsākajam laikam būs sagatavojuši brangus lauku labumus un krājumus ziemai – mājas
maizi, svaigo sieru, kūpinājumus, nēģus, medu, garšvielas, mājas vīnus, sulas, sukādes, sulīgus augļus un dārzeņus. Tradīciju izzināšana
un radošās darbnīcas. Lai mājās ienāktu svētība, Mārtiņos jāiet budēļos – folkloras kopa lielākus un mazākus tirdziņa viesus aicinās
izzināt Mārtiņdienas tradīcijas un doties rotaļās. Bērnus, kā allaž, gaidīs svētku radošās darbnīcas, kur tiks gatavotas krāšņas maskas
un Mārtiņdienas gaiļi, mazākie tirdziņa apmeklētāji varēs doties zirgu izjādēs. Sildīšanās ar Valmiermuižas alus brūvējumiem. Senču
gudrība vēsta, ka saaukstēšanos noņemot kā ar roku, ja nomalko kausu karsta alus ar medu. Lai visi tirdziņa viesi varētu kārtīgi sasildīties,
Valmiermuižas alus meistari būs sarūpējuši gan smeķīgu karstalu, gan siltu iesala dzērienu, savukārt izsmalcinātākām garšas kārpiņām
degustācijai tiks nodots ziemīgs jaunbrūvējums.

Uz Lubāna plašajiem klāNiem KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI ar mazo autobusu
2 dienas
Aiviekstes HES. Kaziņas un siera degustācija z/s Līvi. Madona. Cesvaines iespaidīgā laukakmeņu pils 02.07.-03.07. 75 6
un baznīca. Otrais lielākais Latvijas dižakmens Velna skroderis Kujas upē. K. Zāles veidotais Oskara
ø
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.
SKANOŠĀ VIDZEME KOPĀ AR ērģelnieci ILONU BIRĢELI
2 diena
Raunas viduslaiku pilsdrupu skatu tornis. Deviņreiz postītās Raunas pils drupas ir vienas no labāk 24.09.-25.09. 82 6
saglabātajām pilsdrupām valstī. Raunas baznīca ir būvēta tajā pašā gadā, kad pēc Rīgas
ø
arhibīskapa Alberta II ierosinājuma celta Raunas pils. Velēnas baznīca būvēta no laukakmeņiem
neogotiskā stilā. Interjerā saglabājusies 19. gs. gotiskās formās darinātā iekārta. Apmeklētājus joprojām priecē Zauera firmā 1898.
gadā būvētās ērģeles. Gulbenes sakrālais mantojums un ērģeļspēle. Stāmerienas kultūrvēstures apkārtne un izbrauciens ar
bānīti. Viļakas Jēzus Sirds Romas katoļu baznīca (1891. g.), kurā apskatāmas brāļu Blombergu darinātās ēģeles, logu vitrāžas, kā
arī grāfu Lippu-Lipsku dzimtas kapenes. Alūksnes luterāņu baznīca būvēta purvainā vietā, tāpēc tika uzbērts uzkalniņš, bet baznīcas
pamatiem izmantoti divi tūkstoši ozola pāļu. Baznīca būvēta klasicisma stilā no vietējā laukakmens, un tā glabā izcilu retumu – Ernsta
Glika latviešu valodā tulkotās Bībeles pirmizdevumu. 1885. gadā Rīgas lielākās ērģeļbūves darbnīcas vadītāja meistara A. Martina vadībā
tika uzbūvētas 24 reģistru ērģeles. Bībeles muzeja ekspozīcija vēsta par vācu mācītāja Ernsta Glika nozīmīgo darbu Alūksnes un Latvijas
labā. Apmeklētāji var apskatīt daudzos Bībeles izdevumus, sākot no pirmās latviešu valodā izdotās Bībeles līdz pat mūsdienu datorbībelei.
Muzeja krājumos ir vairāk nekā 220 bībeles dažādās pasaules valodās. Glika ozoli – vienīgie dižkoki Latvijā, kam precīzi zināms vecums.
Ozoli iestādīti Vecās Derības un Jaunās Derības pārtulkošanas gadā. Opekalna baznīca, visaugstāk virs jūras līmeņa esoša baznīca, atrodas
ļoti ainaviskā vietā. J. Vītola memoriālā māja Gaujienā.
ZIEMEĻVIDZEME KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI līdzi nepieciešama pase vai ID!

2 dienas
Lībiešu upuralas pie Svētupes bijusi Metsepoles – lībiešu apdzīvotā novada – nozīmīgākā kulta vieta. 03.09.-04.09. 105 6
Kā secināms no seniem rakstiem, jo biežāk svešzemju karotāji iekaroja Salacas upi, ieņemot
! ø
Jaunums
Salacas pili vai izlaupot tuvējās zemes, jo biežāk vietējie iedzīvotāji nesa ziedojumus uz upuralu,
lai vērstos pie Dieva un lūgtu tam žēlastību. Ainažu jūrskolas muzejs, stāsti par bureniekiem un K. Valdemāru. Pastaigas pa veco
molu. Staicelē Vidzemes lībiešu muzejs Pivālind atrodas vienā no visvecākajām guļbūves ēkām Staicelē. Telpu iekšpusē saglabātas
guļbūvei raksturīgās sienas un griesti, telpas vidū izvietota lielā siltumkrāsns. Iespēja pārlapot lībiešu ābeci. Pusdienas (iekļautas cenā).
Mazsalacas kokgriezēja Valtera Hirtes muzejs. V. Hirte savā mūžā radījis ap 450 darbiem, no kuriem 170 darbi ir tikai velni. Viņa velni
ir labestīgi, izteiksmīgi un nosaukti asprātīgi, piemēram, Jāņu nakts velns, Velns gaismrādis, Iemīlējies velns, Trīspadsmitās algas velns
utt. Rūjienas un Naukšēnu kultūrvēsturiskā telpa. Vakariņas (iekļautas cenā) un saviesīgas sarunas viesu namā. Vietējais kultūras
centrs – atjaunotā Jērcēnu muiža un labiekārtotais muižas parks. Kaņepju dižozols ir viens no resnākajiem (9,4 m) Baltijā. Par godu
Kaņepju dižozolam Jērcēnos tiek gatavota ozolzīļu kafija – Dižozola kafija. Rīta kafijas degustācija! Ērģemes pilsdrupas. Pils kalpoja kā
spēcīgs cietoksnis Livonijas ordeņvalsts austrumu robežu aizsardzībai un kā Livonijas ordeņa mestra priekšpils Cēsu pilij. Valka/ Valga –
viena pilsēta, divas valstis un to kultūrvēturiskais mantojums. Obelisks Krievijas lielkņazam par godu veiksmīgām medībām Strenču
apkārtnes mežos. Strenči ir viena no Eiropas starptautiskajām plostnieku pilsētām – sakoptā Vidzemes mazpilsēta ar šo seno arodu
pamatoti lepojas, katru gadu organizējot arī Plostnieku svētkus. Leģendām apvītais Zilaiskalns.
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BALTIJAS VALSTIS // Latvija
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PA KULTŪRVĒSTURES TAKĀM VIDZEMĒ

2 dienas
Rauna: Raunas Staburags, pilsdrupas, baznīca. Pastaigu takas un kāpiens stāvajā Cērtenes pilskalnā. 17.09.-18.09. 80 6
Smiltene, Lazdukalna skatu tornis. Maizes cepšana lauku mājā Donas, sātīga zupa pusdienās,
ø
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.

ZEMGALE
Lietuvas pierobežā kopā ar Igo Midrijāni

1 diena
Ceļojumā iekļautas plašā tūrisma apritē mazāk pazīstamas un pat nedaudz mistiskas vietas, kā arī īsāki 07.05.
25 ø
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.

ZEMGALES BUĶETE
1 diena
Svētes maizes ceptuves veikals. Maiznīcā ar malku kurināmā krāsnī, izmantojot vecās receptes un
16.07.
35 ø
vietējās izejvielas, cep maizi, cepumus un citus gardumus. Tērvetes alus darītava – izzinoša ekskursija
!
Jaunums
un smeķīgā alus degustācija. Blankenfeldes muiža vēsturiski bija zināma ar to, ka te cieņā un godā bija
celts plūškoks. Muižā atvērta arī Valda Jākobsona zvanu privātkolekcija, kurā ietilpst ap 1000 dažādas izcelsmes, vēstures, senuma, formas
un materiālu zvani. Viesošanās z/s Blūdži mājas sieru ražotnē – degustācija un produkcijas iegāde (siers, jogurti, konservēti dārzeņi,
ievārījumi un želejas). Bruknas muižas kompleksā ietilpst 19. gs. vidū celtā kungu māja, divas klētis un kūts. Pils pakāpeniski atgūst savu
veidolu, bet zudušais interjers iegūst jaunus risinājumus. Parka stādījumus pēc renesanses dārzu parauga veido dārzeņu un ziedu dobes. Tā
ir iecienīta mākslinieku pulcēšanās vieta – te notiek gleznotāju un keramiķu plenēri, renesanses mūzikas svētki un citi pasākumi.
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
02.07.

35

ø

ZEMGALES MUIŽu LEĢENDAS
1 diena
Karstās šokolādes baudīšana hercogu rezidencē Jelgavā. Kopā ar šokolādes baudīšanu uzzināsiet
10.10
27 ø
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. 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.
Pa Sēlijas baltajiem lielceļiem ar Inesi Rozi
2 dienas
Neretas luterāņu baznīca. J. Jaunsudrabiņa muzejs Riekstiņi. Kafijas pauze uzņēmumā Kafeja Alīda.
23.07.-24.07. 86 3★★
Aknīste – pilsēta Dienvidsusējas senlejā, Saltupju svētavots – Gārsenes pils, muižas parks, baznīca,
ø
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
LATGALE
Vasols LAtgalē!

3 dienas
Līvānu Amatniecības centrs – oāze cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Latgales amatniecības vēsturi un tās 29.07.-31.07. 137 3★★
attīstību līdz mūsdienām. Daugavpils skrošu rūpnīca – vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas ražošanas
ø
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. Marka Rotko mākslas centrs – daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss, kur iespējams iepazīties ar pasaulslavenā mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko dzīvi un darbiem (cenā A sektors). Dinaburgas cietokšņa makets.
Viesmīlīgais Naujienas novadpētniecības un etnogrāfijas muzejs. 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. 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.
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.
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ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
– 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
3★★

6

ceļojuma apraksts

laiks

Latgales šarms KOPĀ AR ANNU RANCĀNI

2 dienas
30.04.-01.05.
10.09.-11.09.

cena naktsmītnes

Īdeņa – Latgales zvejnieku ciems Lubāna krastā. Senais pilskalns, sēta ar niedru jumtiem, zivju zupa un
85 3★★
kūpinātas zivis pusdienās. Senlietu kolekcija. Rēzeknes apskate: mīti un leģendas pilskalnā, Latgales
ø
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.

Dzīves svinēšana krāšņajā Dienvidlatgalē kopā ar Annu Rancāni
2 dienas
Miniatūra karaļvalsts: Leļļu galerija; pārģērbšanās kostīmos. Vīngliemežu delikatešu baudīšana un
09.07.-10.07. 94 3★★
gliemežu ganīšana Preiļu pusē. Skulptūru dārzs Karaļkalns ar iespaidīgo kokgriezumu kolekciju.
ø
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.
DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
2 dienas
Daugavpils cietoksnis, Rotko mākslas centrs. Daugavpils skrošu rūpnīca. Dinaburgas cietokšņa makets. 06.08.-07.08. 85
Dabas parks Daugavas loki, krāšņas ainavas, unikālas vēstures liecības. Vecticībnieku sādžas,
simpātiskas baznīciņas, Priedaines 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

Latgales kolorīts KOPĀ AR Robertu Ķipuru līdzi nepieciešama pase!

2 dienas
Kas gan būtu Latgale bez baznīcām, bez sirsnīgiem ļaudīm, bez ezeriem, pauguriem un, protams,
20.08.-21.08. 78 3★★
šmakovkas un Latgolys špeka. Tas viss savā ziņā ir Latgales kolorīts. Dosimies iepazīt to tuvāk. Rēzeknes
ø
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.

SKANOŠĀ Latgale KOPĀ AR ērģelnieci ILONU BIRĢELI
2 dienas
Ceļojums pa Latgales baznīcām, pievēršot uzmanību ne tikai to arhitektūrai un vēsturei, bet īpaši
27.08.-28.08. 85 3★★
izceļot baznīcu interjeru un ērģeles, jo katra no tām ir kādā ziņā savdabīga un unikāla. Iespēja ceļojuma
ø
laikā 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.
KURZEME
Ēēēēēēēēēē-ōōōōō Suitu novadāāā

1 diena
Brokastis Kandavas konditorejā Ieviņas – svaigās kūciņas un tēja. Alsungas pils mūri, novadpētniecības 27.03.
33 ø
muzejs, aušanas darbnīca, kur Alsungas sievas auž gan audumus jauniem suitu tērpiem, gan jostas 08.10.
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. Lieldienas Suitu sievas gaidīs ar īpašu programmu (27.03.)

VENTSPILS laiku lokos un PILSĒTAS SVĒTKos
1 diena
Ventspils apskate, pilsētas svētku programma (06.08.): starptautiskais Baltijas ziedu paklāju festivāls, 18.06.
23 ø
konkurss, sacensības ekstrēmajos sporta veidos, skanošā Ventmala u. c. aktivitātes. Ekskursija ar kuģīti 06.08.
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.
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laiks

No Ventas rumbas līdz putojošam Užavas aliņam

1 diena
16.07.

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.

cena naktsmītnes

32

ø

Kūciņas, gliemeži un zvejnieku dzīve Tukuma un Kandavas pusē
1 diena
Jaunmoku pils – iepazīšanās ar zāļu tējām, to pagatavošanu un baudīšanu. Restaurētais Kandavas
23.07.
37 ø
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.
Lībiešu krasts – Zaļš, Balts, Zils ar pārgājienu
1 diena
Ģipkas Baltā kāpa un elktēli. Ēvažu stāvkrasts. Zivju kūpināšana un degustēšana Mērsragā. Kolkasrags. 09.07.
Pārgājiens (~3 h) pa mazajiem lībiešu ciemiem: Pitraga baptistu baznīca. Pusdienas zvejnieku
gaumē viesu namā Pītagi.

30

ø

Vēju pilsēta – Liepāja
1 diena
Liepājas vēsturiskais centrs: Rožu laukums, Latvijas mūziķu slavas aleja pie 1. rokkafejnīcas, kanālmalas 14.08.
25 ø
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...
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 aizgā- 04.06.-05.06. 94 3★★
jušo gadsimtu mainīgo gaumi. Kandavas vecpilsēta – kuršu pilskalns, bruģētās ieliņas, vecpilsētas
ø
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.
NEATKLĀTĀ VIDUSKURZEME AR IGO MIDRIJĀNI
2 dienas
Ceļojums paredzēts aktīvā tūrisma mīļotājiem, kurus vienlaikus interesē arī dažādi dabas, vēstures,
23.07.-24.07. 72 6
kultūras, reliģijas aspekti un objekti. Ar kājām veiksim loku pa dabas taku Gudenieku kadiķu audzē,
! ø
Jaunums
būs iespēja ar laivu vizināties Zvirgzdu ezerā pa Ezera sonātes vietām, iepazīsim jauno promenādi
un modernu atkritumu poligonu Grobiņā, skatīsim Baltijas ledusezera stāvkrastus un Kapsēdes dižakmeni Medzē, izstaigāsim gleznaino
Embūtnes apkārtni ar Induļa pilskalnu. Vēstures līkločus šķetināsim vācu karavīru memoriālā pie Saldus, Kalpaka piemiņas vietā
Airītēs, deportēto piemiņas vagoniņā Skrundā, Skrundas radiolokācijas stacijas slēgšanai izsekosim Sieksātē, par lielāko vikingu
apmetni uzzināsim Grobiņā, holokausta traģēdijā iejutīsimies memoriālā pie Šķēdes, cariskās armijas dzotus un padomju karavīru
spoku pilsētiņu (nevis Karaostu) redzēsim Liepājas pievārtē. Vērosim un nobaudīsim šitakē sēnes Garīkās, piena ceļu Piena muzejā.
Skumsim pie Mārtiņa Freimaņa kapa Aizputē, atcerēsimies Neredzīgo Indriķi, lūkosim Kalnu muižas greznumu. Garīgajiem jautājumiem
pieskarsimies Sv. Gregora skolā un mācītāja Mediņa jaunajā baznīcā Saldū. Un vēl daudz citu pārsteigumu.
KURZEMES BĀKAS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
2 dienas
Mērsrags – leģendas par laupītājiem, kas mānījuši kuģus uz raga akmeņiem. Mērsraga bāka, putnu
02.07.-03.07. 75 3★★
vērošanas tornis, militārais mantojums – viss vienā vietā! Pie bākas saglabājušās būves atliekas, kurā
! ø
Jaunums
PSRS laikos padomju robežsargu vajadzībām atradās liels, izbīdāms prožektors jūras izgaismošanai.
Kaltenes Velna kalvas – taka pa seno akmeņu krāvumu paliekām. Ēvažu stāvkrasts, no kura skaidrā laikā saredzama Kolkas bāka jūrā.
Uziešana stāvkrastā un nokāpšana pie jūras – skaisti skati un ainavas Rīgas jūras līcī, kādus citur neredzēt. Gājiens gar jūras krastu uz Kolkas
ragu, veco bāku drupu apskate, Kolkas bākas vērošana. Pitragā pie Andra – zvejnieku stāsti, zivju kūpināšana un degustācija, dažādi seno
žogu veidi. Slīteres Zilie kalni un kāpiens Slīteres bākā. Stāsts par laupītājiem un maldu bākām. Miķeļbāka – augstākā bāka Baltijas valstīs
(apskate no ārpuses). Ovišu bāka un bāku muzejs Ovišos – senākā Latvijas bāka, kas vēl darbojas. Bāka būvēta kā dubulttornis (tornis tornī).
Jūrkalnes stāvkrasts – viena no unikālākajām vietām Kurzemes krastā. Akmeņraga bāka – pamatīgs kāpiens bākā un skats no augšas.
PA ABAVAS VELNA PĒDĀM KOPĀ AR DACI ZVIRBULI brauciens ar kanoe laivām
2 dienas
Zemgales – Kurzemes robežstaba apmeklējums. Kandavas apskate – Kuršu un Bruņinieku pilskalni, 27.08.-28.08. 82 6
Pulvertornis, pils makets un Latvijā vecākais akmens mūra tilts. Pārgājiens Čužu purva dabas liegumu –
! ø
Jaunums
Sēravots, Velna acs avots, Smirnieku strauts. Te apskatāma bijusī sēravotu dziednīca un īpaši
aizsargājamā čužu audze. Abavas senlejas dabas parks, Velnakmens un Velnala. Kurzemes Šveice – skats uz Abavas senleju no 83
m augstā Greiļu kalna skatu laukuma. Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs. Sabiles apskate – leļļu pagalms, pilskalns, sinagoga un
luterāņu baznīca. 6 h laivu nobrauciens kanoe laivās pa Abavu, pašiem airējot! Abavas rumba – viens no skaistākajiem Kurzemes
ūdenskritumiem. Atpūta un izklaide Sventes dzirnavās – iespējami nobraucieni ar trīsi pa trošu ceļu pāri Abavai. Pārgājiens uz Māras
kambariem un Laupītāju alu. Rendas Velna laivas un Īvandes ūdenskritumu apskate.
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ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
– 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
3★★

6

ceļojuma apraksts

laiks

Ventiņu tradīcijas VENTSPILĪ

1 diena
15.10.

cena naktsmītnes

Ventspils apskate – tirgus laukums, kas jāzin, apmeklējot tīrg, Rātslaukums, Ostas promenāde, strūklakas
37 ø
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.

SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR ĒRĢEĻNIECI ILONU BIRĢELI
2 dienas
Ceļojums pa Kurzemes baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei, bet īpaši
10.09.-11.09. 80 3★★
izceļot nelielo baznīciņu interjeru un ērģeles. Katrai ir kas savdabīgs un unikāls. Būs iespēja izbaudīt
ø
pasakainu ērģeļmūzikas koncertu izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā daudzās mazajās baznīciņās,
salīdzināt to skanējumu. Slokas evaņģēliski luteriskā baznīca. Klapkalnciemā viesosimies pie muzikoloģes Ilmas Grauzdiņas un
komponista Romualda Jermaka. Engures baznīca – viena no retajām koka baznīcām, kas nav nopostīta vai pārbūvēta par mūra baznīcu.
Mērsraga baznīca – viena no vecākajām koka baznīcām Kurzemē. Valdemārpils baznīca un apkārtne. Kolorītā amatnieka Igurda Baņķa
meistardarbnīca Zeļļi. Popes baznīca, kurā no 1898. gada saglabājušās ļoti kvalitatīvas ērģeles. Puze – neliela baznīciņa ar seniem
ģerboņiem un mūsdienu mecenātu stāstiem. Stendes baznīca – tipiska 17. gadsimta Kurzemes baznīca, kurā uzstādītas Latvijā mazākās
E. F. Walker firmas būvētās ērģeles (1898). Ugāles ērģeļbūves darbnīca – vienīgā darbnīca Latvijā, kurā būvē jaunas ērģeles, tikšanās ar
amata meistariem. Ugālē atrodas Latvijas vērtīgākās 1701. gadā būvētās ērģeles. Tukuma sakrālais mantojums.
Pie lepnajiem Kurzemniekiem kopā ar Inesi rozi
3 dienas
Ragaciema seduma tīklu būdas un rīta našķis zvejnieku gaumē. Zvejnieksievu stāsti par seniem laikiem 08.07.-10.07. 130 3★★
un mūsdienām Rojas jūras zvejniecības muzejā. Kolkas rags – vieta kur tiekas Dižjūra ar Mazjūru. Zivju
! ø
Jaunums
kūpināšana un degustācija Pitragā. Lībiešu Tautas nams un Mazirbes apskate. Pusdienas lībiešu sētā,
baudot pēc senajām lībiešu receptēm gatavotus ēdienus. Kāpiens Ovīšu bākā un Baltijas jūras bāku vēstures liecības. Ventspils apskate –
Rātslaukums, Ostas promenāde, strūklakas Saules laiviņas, Dzirnakmens puķu skulptūras un pulkstenis, Reņķa dārzs, skats uz Vent un
Dižjūr no Lemberga hūtes. Tirgus laukums un kas jāzin, apmeklējot tīrg. Izbrauciens ar kuģīti Hercogs Jēkabs. Amatu mājas apmeklējums
ar stāsts par ventiņu tautastērpu, valodu un tradīcijām. Kuldīgas apskate: senais ķieģeļu tilts pār Ventu, kur filmēti skati kinofilmai Emīla
nedarbi u.c., viens no platākajiem ūdenskritumiem Eiropā Ventas rumba, unikālais Alekšupītes ēku kvartāls, kas ir vienīgais tāda veida
17.-18. gs. mazpilsētas ēku apbūves ansamblis, 4,5 m augstais Alekšupītes ūdenskritums. Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā un
sklandraušu veidošana. Kolorītais suitu sievu un vīru priekšnesums – dziedāšana, apdziedāšanās un amizierēšanās. Pūra lādes cilāšana
un tautu tērpu lūkošana. Iespaidīgais Jūrkalnes stāvkrasts. Pāvilosta – vasaras smilšu skulptūru galvaspilsēta, smilšainie liedagi un
Sakas ieteka jūrā. 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, izgriežamais metāla konstrukciju
tilts pār Karostas kanālu. Ziemeļu forti un Ziemeļu mols. Rucavas kultūras programma ar Kurzemes ēdienu degustāciju lauku sētā
Zvanītāji. Rucavas tautastērpi, cimdi, zeķes un citi meistaru darinājumi. Laiks paies, dziedot, dancojot un muzicējot kopā ar Rucavas
teicējām, dziedātājiem un muzikantiem, nobaudot kādu no tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem.
IGAUNIJA
PIEDZĪVOJUMS UZ PEIPUSA LEDUS

1 diena
Noskaņām bagāta diena ar ģimeni un draugiem uz Peipusa ledus! Pašbūvētu ledus braucamrīku ar
27.02.
40 ø
milzu riteņiem (karakatits) parāde Kallastē. Aizraujošs izbrauciens ar somu kamanām, ar kurām
!
n
Jau ums
ikdienā pārvietojas vietējie. Pikniks ar ugunskuru uz ezera ledus, piknika grozā – pankūku cepšana
uz ezera un sātīga, silta zupa. Āliņģa urbšana un makšķerēšana ar zibuļu makšķeri. Naglas kalšana Ridaküla darbnīcā.

Sīpolu ceļš un vecticībniekI Peipusa krastā
1 diena
Ciemošanās Mustvē vecticībnieku muzejā, kur gūsiet ieskatu Peipusa reģiona kultūrā, tradīcijās un
27.08.
35 ø
vēsturē. Kallastes sīpolu un zivju gadatirgus notiek jau vairāk nekā desmit gadu. Tas ir kļuvis par
vienu 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. 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 Balmorālas pils parauga Skotijā. Alatskivi pils tiek uzskatīta par
skaistāko neogotikas stilā celto būvi visā Baltijā.

www.impro.lv
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Leigo Ezera mūzikas festivāls

1 diena
06.08.

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!

cena naktsmītnes

50

ø

Pērnavas līča raibā buķete
1 diena
Kabli pludmale un Kabli putnu stacija, pie kuras aizsākas 1,8 km gara dabas mācību taka, kas caur
03.09.
37 ø
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.
BAUDI RUDENI ABPUS ROBEŽĀM!
1 diena
Gleznainās Gaujienas pilsdrupas rudens lapu rotā. Ciemošanās saimniecībā VERY BERRY – vienā no
01.10.
30 ø
lielākajiem ogu audzētājiem un pārstrādātājiem Latvijā. Saimniecībā nodarbojas ar lielogu dzērveņu,
!
n
Jau ums
krūmmelleņu, dārza melleņu u.c. ogu audzēšanu Gaujienas Kalnapurvā. Produkcijas degustācija un
iespēja iegādāties saražoto produkciju. Pusdienas (iekļautas cenā). Drusku pilskalna iekarošana un kāpiens debesīs – jaunajā skatu tornī
(27 m), no kura baudīsim skaistu skatu gan uz Alūksnes, gan Hānjas augstieni Igaunijā. Krāšņas dabas ainavas Paganamā dabas parkā, kur
stāvi pauguri mijas ar ezeriem un purviem. Dziļā Pīri ieleja. Vismazākais nacionālais parks Igaunijā – Karulas nacionālais parks, kurā mežu
masīvi mijas ar ezeriem un viensētām. Kāpiens Tornimegi skatu tornī, no kuras paveras lielisks skats uz apkārtni. Izzinošā dabas mācību
taka Ahijerva ezera krastā, kur apskatāmi dažādi putnu un dzīvnieku mājokļi, pēdu nospiedumi u.c. ar dabu saistītas interesantas lietas.
VECTICĪBNIEKU UN SETU ZEME KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
2 diena
Seto Lauluimä piemineklis Obinitsā, kas veltīts visām slavenākajām Setomā dziesmu mātēm. Setu ateljē – 11.06.-12.06. 130 3★★
galerija. Galerijas ēkā atrodas vēsturisko setu rotaslietu izgatavošanas ateljē, darbojas koka un zīda
! ø
Jaunums
drukas darbnīcas, kā arī tiek izgatavotas tapetes un tekstilizstrādājumi ar setu rakstiem. Pusdienas
setu gaumē. Verskas – setu muzejs, kurā iespējams iepazīties ar 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta
sākuma viensētu arhitektūru. Vakariņās setu nacionālo ēdienu baudīšana Setu tējas mājā. Sīpolu ceļš ir dažāds un daudzslāņains. Igauņu
zemnieka kultūra, vācu muižnieka kultūra un krievu vecticībnieku kultūra. Viss ir savijies un izveidojis unikālo Peipusa piekrastes kultūru.
Reģionā dažādas tautas sadzīvo tik draudzīgi, ka Peipusa krastā var dzirdēt interesantu igauņu-krievu jaukto valodu. Sīpolu ceļā iepazīsies
ar trim šejienes kultūrām. Tikšanās ar sīpolu Konstantīnu, kurš par sīpoliem zina gandrīz visu. Pie Kostjas redzēsiet vecticībnieku
tradicionālos sīpolu audzēšanas paņēmienus, un saimnieks pastāstīs, kā agrāk audzēja sīpolus un kā vietējos svītrainos dārza labumus
stāda, noņem un pārdod mūsdienās. Viesošanās AmbulARToorium – ligzda visiem fotomākslas un Peipusa vecticībnieku dzīves apstākļu
interesentiem. Pusdienās tradicionālā sīpolzupa, cara gaumē pagatavota līdaka un vecticībnieka pīrāgs. Kolkjas vecticībnieku muzejs –
iespēja apskatīt vecticībnieku tradicionālo apģērbu, sadzīves priekšmetus, rokdarbus, darbarīkus, fotogrāfijas, grāmatas un citus
materiālus. Protams, neiztiksim bez ciemošanās pie vietējiem zvejniekiem, lai iegādātos svaigi kūpinātas zivis mājās palicējiem.
Paradoksālā IGAUNIJA
2 dienas
Vīlandes apskate – iepazīsim vietu, kur cilvēki iet pa gaisu... Zvaigžņu stunda! Observatorija izbūvēta 17.09.-18.09. 90 3★★
kādreizējā padomju laika sausās skābbarības tornī. Torņa pirmajā stāvā atrodas saimniecības
ø
graudu klēts, otrajā stāvā – fizikas izmēģinājumu auditorija, trešajā – astronomijas klase, bet pēdējo
stāvu veido pagriežams kupols, kurā novietots teleskops. 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.
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. 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. 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. Miltu malšanas un putraimu ražošanas iekārtas joprojām ir darba kārtībā. Apmeklētāji var dzirnavās
redzēt, pataustīt un sajust, kā graudi pārvēršanas miltos, nobaudīsiet arī krāsnī svaigi ceptu maizi.
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 Niagāra – Jagalas
ūdenskritums. Rebalas akmens krāvumu senkapi. Lennusadam – modernais Igaunijas Jūras muzejs.
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3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

2 dienas
02.07.-03.07.
10.09.-11.09.
17.12.-18.12.

75

3★★

ø

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

DAUDZKRĀSAINĀ VIDUSIgaunija

2 dienas
13.08.-14.08.

cena naktsmītnes

Jervakandi – Igaunijas stikla galvaspilsēta. Stikla muzejs. Paides apskate: pilsdrupas, baznīca.
85 3★★
Jerva-Jāni Ugunsdzēsēju biedrības muzejs ar atraktīvajām vecajām ugunsdzēsēju mašīnām, kuras
ø
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.

NO PUTOJOŠĀ ALUS LĪDZ MEŽONĪGAJIEM RIETUMIEM IGAUNIJAS SIRDĪ
2 dienas
Leģendām apvītā Tuhalas Raganu aka – unikāla vieta, kur plūdu laikā ūdens vārās pāri malām.
07.05.-08.05. 88 3★★
Savdabīgais Tuhalas karsta reģions, 2,5 km garā pastaigu taka. Viesošanās Saku alus darītavā –
ø
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.
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI
2 dienas
Iespaidīgie lāsteku stabi Pakri pussalā. 6 m augstais Keilas leduskritums. Trepojas ledus kaskāde.
13.02.-14.02. 60 3★★
Ainaviskās Tūrisalu klintis jūras krastā. Jagalas ūdenskrituma iespaidīgā ledus siena. Atraktīvais 27.02.-28.02.
ø
Policijas muzejs Rakverē, kur iespējas pašiem noķert noziedzniekus, noņemt savus pirkstu
nospiedumus, iejusties policista un noziedznieka ādā. Somu jūras līča stāvkrasts. Baltijas augstākais ūdenskritums – leduskritums Valaste.
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI

Trepojas un Keilas ūdenskritumi. Tūrisalu klintis. Igaunijas Niagāra – 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
09.04.-10.04.
30.04.-01.05.
24.09.-25.09.
15.10.-16.10.

67

3★★

ø

aizved mani uz Munameģi Jāņos!
2 dienas
Gandrīz kā vecajā labajā filmā Limuzīns Jāņu nakts krāsā, kuras izteicieni jau folklorizējušies.
23.06.-24.06. 75 3★★
Aizvedīsim Jāņos uz Munameģi... Augstākais punkts Baltijā – Munameģa skatu tornis, no kura
ø
paveras lieliska 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 Otepes akmens labirints ir daļa no bijušās svētbirzes kalna, spēka vieta ar stipru zemes enerģiju.
MATSALU NACIONĀLAIS PARKS UN HĀPSALU kopā ar putnu pazinēju

2 dienas
Putnu tirgus! Pavasaros un rudeņos Matsalu nacionālā parka līčus un pļavas, kurās savulaik sienu
08.10.-09.10. 89 3★★
vākuši ar laivām, caurlido miljoniem putnu – tā ir plašākā gājputnu ligzdošanas un migrācijas vieta
! ø
Jaunums
visā Baltijas jūras reģionā. Te pulcējas simtiem tūkstošu zosu, dzērvju, pīlu u.c. gājputnu. Gaisā valda
nerimstoša putnu balsu murdoņa. Savdabīga ainava ar atjaunotajām piekrastes pļavām, meldrāji, vecas zvejnieku būdiņas un putnu
vērošanas torņi. Ar dēļiem izliktā pastaigu taka un skatu tornis. Pusdienas Penijas muižā – Matsalu informācijas centrā (iekļautas
cenā). Brauciens ar laivām vietējo jēgeru pavadībā caur vienu no Eiropas lielākajiem vienlaidu niedru masīviem pa Kassari kanālu
līdz seklajam Matsalu līcim. Vakarā iespēja apmeklēt saunu un baseinu kompleksu SPA viesnīcā. Kūpināto zivju degustācija un
izzinošā ekskursija Piekrastes zviedru muzejā, kuru atklājis pats Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs. Iepazīšanās ar tūkstošgadīgo
piekrastes zviedru apdzīvotību Igaunijā, šī etnosa savdabīgo kultūras mantojumu un iespēja apskatīt izšūtu paklāju, kurā attēlota
Igaunijas zviedru vēsture. Kūrortpilsēta Hāpsala ar šaurajām vecpilsētas ieliņām, pilsdrupām, koka stacijas ēku. Pērnavas
vecpilsēta ar gājēju ieliņām, kūrmāju prospekti, pludmales promenāde, vecais mols. Kabli pludmale un Kabli putnu stacija –
Igaunijā nozīmīgs putnu gredzenošanas centrs. Te aizsākas 1,8 km gara dabas mācību taka, kas caur izglītojošu putnu būru pasauli aizved
līdz putnu vērošanas tornim un piekrastes pļavām, kas kalpo par ganībām aitām un Skotijas kalnu liellopiem.

PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA

2 dienas
Alatsakivi krāšņā pils (apskate no ārpuses). Igauņu lielā iekšzemes jūra – Peipusa ezers, piekraste ar 18.06.-19.06. 82 3★★
zvejniekciemiem, kur gandrīz vienmēr smaržo pēc kūpinātām zivīm. Neliela pastaiga pa smilšaino
ø
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.

ZIEMEĻIGAUNIJA un lāhemā nacionālais parks
3 dienas
Peipusa ezera piekraste. Kuremē pareizticīgo sieviešu klosteris. Narvas viduslaiku pils, Baltijas augstā- 12.08.-14.08. 110
kais ūdenskritums Valaste, Kiviīli degakmens pelnu kalni. Lāhemā nacionālais parks, ainaviskās
Toolses pilsdrupas jūras krastā. Kesmu zemesrags, augstākais akmens Baltijā Jaani-Toomi,
Igaunijas Niagāra – Jagalas ūdenskritums. Rebalas akmens krāvumu senkapi. Tallinas vecpilsēta. Varbolas pilskalns.
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ø
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BALTIJAS VALSTIS // Lietuva
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laiks

LIETUVA
Žemaitijas nacionālais parks un dziedošo akmeņu ieleja

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.

1 diena
11.06.

cena naktsmītnes

35

ø

Zirgi uz ledus un alus zupa – SARTAI 2016

1 diena
Ik gadu Lietuvā februāra sākumā nelielā ciematiņā pie Sartu ezera norisinās aizraujošas zirgu ledus
06.02.
30 ø
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.

ŠAUĻI UN KURTUVĒNAS DABAS PARKS
1 diena
Kurtuvēnas reģionālais dabas parks – ļoti gleznains apvidus, kas bagāts ar nelieliem ezeriņiem. Parka 09.07.
35 ø
iepazīšana vietējā gida pavadībā, apskatot pilskalnu, spēcīgāko avotu Lietuvā un gleznainus skatus.
Ventas – Dubīsas kanāls, kam vajadzēja savienot Baltijas un Melno jūru. Iespaidīgā Kurtuvēnas muižas koka klēts, kas izbūvēta trīs
stāvos(!) un ir uzskatāma par vienu no unikālākajiem 18. gadsimta koka arhitektūras paraugiem visa Lietuvā. Pusdienas krodziņā
Kryžkelė, baudot pēc senajām receptēm gatavotus vietējos ēdienus (5 dienas alū briedināts cūkas šķiņķis, kurš jau no seniem
laikiem tika gatavots lielajos svētkos). Ādu fabrikanta Haima Frenkeļa greznā villa un parks – Aušras muzejs. Šeit aplūkojamas trīs
interjera zāles: bibliotēka, Dzeltenā un Zilā viesistaba, kā arī Austrumu mākslas, Karaļu un Muižnieku galerijas. Šauļu apskate – pilsētas
senā daļa ar krāšņajām strūklakām Saules diski, Trīs putni, Pelikāns u.c. Saules pulksteņa laukums ar apzeltīto, bronzā izrotāto gandrīz četrus
metrus augsto skulptūru Šaulys. Gājēju bulvāris – trešais vecākais bulvāris Eiropā, kur kopš seniem laikiem iekārtojušās iestādes un veikali.
NO KĀZU GALDA LĪDZ GALOTNĒM
1 diena
Kāpiens jaunajā skatu tornī Biržu apkārtnē. Skatu tornis izpelnījies īpašu arhitektu atzinību, veidots C 13.08.
35 ø
burta formā. Govs ala – savdabīgais zemes iegruvums, karsta kritene. Biržu pils ar cietokšņa paliekām
!
Jaunums
(apskate no ārpuses). Astravas pils un gājiens pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m) pār Širvenas
ezeru. Birži – Lietuvas alus galvaspilsēta. Lustīga teatralizēta lietuviešu kāzu izspēle ar vietējo alu, sieru un kāzu mielastu. Zirga muzejs –
viss par zirgiem mitoloģijā, karos, sadzīvē un mākslā, par zirgkopību, lauku darbiem un darba tikumu skaisti iekārtotā lauku sētā. Pastaiga
virs koku galotnēm – Anīkšču taka kā tilts, kas aizvijas starp starp koku galotnēm, ļaujot iemūžināt pasakainus skatus un izbaudīt dabas
sniegto mieru.
Uz KauņU pĒc ugunsdziras, kas ceļ spĀrnos
1 diena
Kauņa – Lietuvas pagaidu galvaspilsēta – mūsdienās. Augšāmcelšanās baznīca – lielākā Lietuvā.
24.09.
37 ø
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.
Gleznainā Latgale un Aukštaitija – ezeru atspulgos
2 dienas
Krāšņais Velnezers. Salām bagātākais Latvijas ezers Ežezers. Muzejs Andrupenes lauku sēta atrodas
30.07.-31.07. 88 3★★★
skaistā latgaļu nostūrī. Tas ir 20. gs. ēku komplekss, kurā ir māja, klēts, kūts, rija, dūmu pirts un smēde,
ø
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.
MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA
2 dienas
Klaipēdas noslēpumi – vai tiešām tā bijusi Prūsijas karalistes galvaspilsēta? Ko te darīja Hitlers? Kāds 23.06.-24.06. 88 6
Klaipēdai sakars ar Troju? Klaipēdas vecpilsētas apskate, kur tagadējais regulārais ielu tīkls veidojies 13.08.-14.08.
ø
17. gs. 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. Ar Ievu Rozentāli –13.08.
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
2 dienas
Pirmās Lietuvas galvaspilsētas Ķernavas 10.–14. gs. pilskalnu un senpilsētas izrakumu vieta, kas iekļauta 23.04.-24.04. 65 3★★★
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā Te gleznainajā Neris upes ielejā vienkopus apsekojami 22.10.-23.10.
ø
5 pilskalni. Barokālā Viļņas vecpilsēta: Ģedimina tornis, Austras vārti, katedrāle, Annas baznīca, 21.05.-22.05. 72
mākslinieku kvartāls Užupis. 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence Traķu ezerpils – vienīgā 23.07.-24.07.
viduslaiku ezerpils 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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ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
– 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
3★★★

6

ceļojuma apraksts

laiks

PALANGA UN KURŠU KĀPA

2 dienas
10.09.-11.09.
09.07.-10.07.
06.08.-07.08.

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. Atjaunotā
delfinārija apmeklējums ar dzīvespriecīgo delfīnu priekšnesumiem. Etnogrāfiskais zvejnieku
ciematiņš Jodkrante, pastaiga un Lietuvas koktēlnieku mākslas darbi leģendām un teikām apvītajā Raganu kalnā.

cena naktsmītnes

77
89

3★★★

ø

NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS
2 dienas
Lietuvas etnogrāfiskais muzejs Rumišķēs. Pažaisles klosteris – viens no nozīmīgākajiem baroka
08.10.-09.10. 75 3★★★
arhitektūras ansambļiem Lietuvā. Kauņas vecpilsēta: 13. gs. pilsdrupas, Rātsnams – viens no
ø
lieliskākajiem baroka pieminekļiem Kauņā, saukts par balto gulbi, gotiskā Pērkona māja. 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.
PIE IECIRTĪGAJIEM UN LEPNAJIEM ŽEMAIŠIEM KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI
2 dienas
Žemaišu Kalvarija – viens no Lietuvas katolicisma centriem, kurā divu kvadrātkilometru platībā izveidots 21.07.-22.07. 100 6
Krusta ceļš ar 21 staciju. Lielākais Lietuvas akmens – 680 tonnas smagais Barstīču (Poķes) akmens tika
! ø
Jaunums
atklāts tikai 1957. gadā. Žemaitijas nacionālais parks – modernais informācijas centrs Plateļos.
Plateļu apskate: Raganas osis bijušajā Plateļu muižas parkā – dižākais osis Lietuvā, Plateļu Sv. Apustuļu Pētera un Pāvila baznīca –
viena no vecākajām koka baznīcām, unikālais Meteņu masku muzejs. Plateļu ezers – burātāju un nirēju paradīze. Pusdienas
un maizes cepšana lauku tūrisma saimniecībā Po ąžuolais. Atjaunotais modernais Aukstā kara muzejs, kas izveidots kādreiz
slepenajā padomju raķešu bāzē. Pluņģes apskate – svētā Floriāna piemineklis, Pluņģes Lurda, brīvības piemineklis. Pēdējos gados
līdz nepazīšanai pārvērtusies viena Oginsku muiža ar parku, pērkona ozolu un par Itāliju atgādinošo pulksteņa namiņu. Telši –
septiņu pakalnu pilsēta – Žemaitijas galvaspilsēta, siera Džiugas dzimtene. Telšos atrodas Lietuvas Mākslas akadēmijas fakultāte,
tāpēc pilsētā ik uz soļa ieraugāmas skulptūras un citi mazās arhitektūras objekti. Ciemošanās Džiugas ražotnē ar bagātīgu siera
degustāciju. Žemaiši, kas cienīja un mīlēja spēkavīru Džiugu, saka, ka ir saglabājuši viņa leģendārā siera, neiedomājamā milža spēka
avota, gatavošanas recepti. Leģendām apvītais milža siers Džiugas sevī ir saglabājis labāko, ko sniedz tīrā Žemaitijas novada daba
un strādīgo cilvēku mīlestībā veiktais darbs. No paaudzes paaudzē nodotais un lolotais noslēpums atceļoja uz Žemaitijos pienas
uzņēmumu, kas ir slavens ar saviem čaklajiem siera meistariem. Šeit tiek gatavots lielisks cietais siers Džiugas, kurš nosaukumu
ieguva par godu leģendārajam milzim. Šatrijas pilskalns – viens no skaistākajiem un noslēpumainākajiem Lietuvas pilskalniem,
mistiskā seno baltu kulta vieta.
UZ VIĻŅU UN AUGSTĀKOS KALNUS LŪKOTIES
2 dienas
Viļņas vecpilsēta un jaunā, modernā Viļņa. Šoreiz īpašu uzmanību pievērsīsim kādam nelielam pilsētas 11.06.-12.06. 80 3★★★
kvartālam Užupim, kas ir neatkarīga Viļņas republika. Užupis 1997. gadā pasludināja sevi par
! ø
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neatkarīgu republiku, un tagad to pārvalda mākslinieki un radoši cilvēki ar savu prezidentu, ministriem,
konstitūciju, valūtu un svētkiem. Apgleznotas mājas, mākslas galerijas, neparastas, bet mājīgas kafejnīcas un veikaliņi – tas viss veido šī
īpašā kvartāla auru. Ielās izvietotas neparastas ceļa zīmes un norādes. Viļņas barokālās vecpilsēta, kas pirms dažiem gadiem izpelnījās
Eiropas kultūras galvaspilsētas godu. Atjaunotā Medininku pils un tajā iekārtotais muzejs. Ainaviskā Medininku augstienē atrodas
gan Lietuvas dižākais kalns Augstais kalns (293,84 m), gan populārais Jozapīnes kalns (293,6 m), kas līdz 2004. gadam tika uzskatīts par
visaugstāko kalnu Lietuvā. Vietējā krodziņā Dzūkijas kulinārā mantojuma baudījums. Daudzu Lietuvas ievērojamāko tēlnieku skulptūras
Vilņas Akmens skulptūru parkā.
ČURĻOŅA IMPRESIJAS DRUSKININKU APKĀRTNĒ KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI
3 dienas
Senā Varena – slavenā lietuviešu komponista un gleznotāja M. K. Čurļoņa dzimšanas vieta, no kuras
19.08.-21.08. 125 3★★★
sākas simboliskais, koka skulptūrām iezīmētais Čurļoņa ceļš uz Druskininkiem caur Dzūkijas mežiem.
ø
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. Kauņas pilsdrupas un vecpilsēta, rātsnams –
viens no lieliskākajiem baroka pieminekļiem Kauņā, gotiskā Pērkona māja, Kauņas gājēju iela – Laisves (Brīvības) aleja. Čurļoņa muzejs
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BALTIJAS VALSTIS // Lietuva / Baltkrievija / Ukraina / Moldova / Somija / Zviedrija
ceļojuma apraksts

laiks

KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA

3 dienas
15.07.-17.07.

cena naktsmītnes

Krusta kalns. Klaipēdas vecpilsētas apskate. Kuršu kāpa, neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu.
130 3★★★
Romantiskā kūrortpilsētiņa Nida, Pārnidas kāpa un saules pulkstenis. Lietuvas koktēlnieku mākslas
ø
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.

uz masļeņicu BALTKRIEVIJā ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
3 dienas
Minskas apskates ekskursija: sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un neatkarības prospekti, kur katra 11.03.-13.03. 240 3★★★
ēka ir kā arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas. Miras pils, kas iekļauta UNESCO Pasaules
ø
kultūras 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. 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. Svētku kulminācijā salmu lelles Marenas sadedzināšana uz sārta.
IZBAUDI baltkrievijU ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
6 dienas
Polockas ekskursija, iepazīstot bagāto kultūrvēsturisko mantojumu senākajā Baltkrievijas pilsētā.
08.07.-13.07. 425 3★★★
Piemineklis Eiropas ģeogrāfiskajam centram, piemineklis baltkrievu valodu īpatnībai – burtam У,
! ø
Jaunums
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 Aleksandrovkā, 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. Miras pils, kas iekļauta UNESCO Pasaules
kultūras mantojuma sarakstā. Pils kompleksu ieskauj iespaidīgi aizsardzības vaļņi un angļu parks. Nesviža, Radzivilu galvenā rezidence, –
bastionu ieskauta pils, kas pilnībā atjaunota 2012. g. 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. Grodņa – viena no
skaistākajām un vislabāk saglabājusies senās Lietuvas lielvalsts pilsēta Nemunas upes ielejā.
Abpus daugavas krastiem baltkrievijā KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI

ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
4 dienas
Braslavas ezeraines nacionālā parka iepazīšana. Drujas Trīsvienības baznīca pie Daugavas pārceltuves 04.08.-07.08. 315 3★★★
un Borisa akmens. Glubokojes karmelītu baznīca. Mosaras sādža, ainaviskais parku komplekss
! ø
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ar daudziem dīķiem, avotiņiem, lapenēm, skulptūrām. Atturībnieku muzejs. Ciematiņš Parīze – ar
Eifeļa torņa kopiju. Lepeļas pilsētiņa, kur saglabājušās unikālas folkloras tradīcijas.. Vitebska – Marka
Šagala muzejs un mākslas centrs, pilsētas Rātsnams, Blagoveščenskas baznīca, Svētā Uspenska katedrāle, pilsētas vasaras amfiteātris –
koncertzāle. Zdravņevo – Iļjas Repina muzejmāja. Gorodok – pilsētiņa, kurā kādreiz dzīvoja itin daudz latviešu. Vitebskas kapsēta, kurā
atdusas Dārta Pliekšāne. Polockas ekskursija, iepazīstot bagāto kultūrvēsturisko mantojumu senākajā Baltkrievijas pilsētā. Piemineklis
Eiropas ģeogrāfiskajam centram, piemineklis baltkrievu valodu īpatnībai – burtam У, kultūras un garīgās dzīves centrs – 12. gs. Sv.
Eifrosines klosteris. Piedruja – atvadas no Drujas baznīcas Baltkrievijas pusē.

LIELAIS AUSTRUMEIROPAS LOKS – NO MINSKAS LĪDZ KIŠIŅEVAI

Baltkrievija, Ukraina, Moldova ieejas biļetes Baltkrievijā iekļautas cenā
9 dienas
Minska: sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un Neatkarības prospekti, kur katra ēka kā arhitektūras
01.08.-09.08. 575 3★★★
piemineklis, vecpilsētas ielas, Asaru sala. Miras pils, kas iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma
! ø
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sarakstā. Nesviža, Radzivilu galvenā rezidence, – bastionu ieskauta pils, kas pilnībā atjaunota 2012. g.
Senā un vienlaikus modernā Kijeva, kur ieguldīti milzu līdzekļi veco namu restaurācijā, radot
arhitektūras šedevrus no jauna, krāšņās baznīcas un modernie darījumu rajoni. Iespaidīgā Sofijas katedrāle. Mihailovska Zlatoverhovo
klosteris. Pastaiga pa Senajiem Kijevas kalniem. Zelta vārti un piemineklis kņazam Vladimiram. Ukrainas lepnums – UNESCO Pasaules
kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Pečerska Lavra ar noslēpumainajām svētajām alām. Gājēju iela – izslavētais Hreščatiks. Pēc izvēles –
vai nu brīva diena Kijevā, vai Černobiļas AES katastrofas apkārtne. Spoku pilsēta – pamestā Pripjata, kas atrodas 2 km attālumā
no uzņēmuma. Pripjata bija rosīga pilsēta ar aptuveni 50 000 iedzīvotājiem, kur pamatā dzīvoja gados jauni cilvēki (galvenokārt AES
darbinieki ar ģimenēm), pēc negadījuma tā ir pilnīgi pamesta. Dokumentālā filma par Černobiļas AES darbību un tās bojāeju, un seku
likvidēšanu, kur uzzināsiet daudz interesantu faktu no pirmavotiem. NB! Radiācijas līmenis ir neliels un īslaicīgas uzturēšanās laikā
nav bīstams. Žitomiras lepnums – Teterevas upes ieleja ar gājēju tiltu un interesantām klintīm krastos. Roshen muzikālās strūklakas
Viņņicā. Iespēja uzzināt unikālās akmens pilsētas Sokočas cēlāju amata noslēpumus. Dabas un vēstures muzeja apmeklējums Reutas
upes ielejā un iespēja parunāties ar mūkiem unikālā alu klosterī Vecajā Orhē. Kišiņevas majestātiskums un nesenās vēstures liecības. 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.
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ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
– 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
9 – četrvietīgas kajītes ar dušu un WC
3★★★

6

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

ceļojums pa un apkārt karpatu kalniem Ukrainas Aizkarpati un Rumānija

(nacionālās vakariņas, folkloras priekšnesumi un pikniki kalnos iekļauti cenā
9 dienas
Zamoščas vecpilsēta (iekļauta UNESCO Kultūras mantojuma sarakstā), ko daudzo renesanses laika ēku 16.07.-24.07. 485 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 ēkas. Iespēja uzzināt unikālās akmens
pilsētas Kameņecas Podoļskas cēlāju amata noslēpumus. 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. Vamas podnieku darinājumu
apskate un iespējama arī iegādāšanās. Slaveno Tokajas vīnu degustācija 38 metru dziļos, klintī izkaltos pagrabos.

no budapeštas līdz ļvovai pāri karpatu kalniem Ukrainas Aizkarpati un Ungārija
nacionālās vakariņas un pikniks kalnos iekļauti cenā
7 dienas
Ungārijas galvaspilsēta Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions,
22.08.-28.08. 395 3★★★
Māķāša katedrāle, Gellerta kalns. Vīna degustācija vīna pagrabā Budafokas kalnā pie Budapeštas.
! ø
Jaunums
Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu. Godollo pils un Lazāru zirgu izrāde – brīvdabas
izklaides pasākums Sisī ielejā ar ungāru tradicionālo maltīti. 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. Līdz 80 m augstās Dovbušas smilšakmens klintis Karpatu
kalnu ziemeļos. Ļvovas vecpilsēta: Tirgus laukums, Uspenska baznīcu komplekss, Aptiekas muzejs, Dominikāņu katedrāle, Armēņu
baznīca, Sv. Jura katedrāle, skats uz Ļvovas vecpilsētas jumtiem no skatu platformas. Zamoščas vecpilsēta (iekļauta UNESCO Kultūras
mantojuma sarakstā), ko daudzo renesanses laika ēku dēļ dēvē arī par ziemeļu Paduju.
SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI

5 dienas
Bijušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate. Porvo koka apbūve. 06.08.-10.08. 295 3★★★
Kotkas akvārijs – iepazīšanās ar Baltijas jūras iemītniekiem. Krievijas caru foreļu makšķerēšanas
9
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.

No upsalas un sigtunas līdz stokholmai cauri pilīm un parkiem

5 dienas
Karaliskā Drotningholmas pils un parks. Brauciens uz senāko Zviedrijas galvaspilsētu Sigtūnu un
19.07.-23.07. 220 3★★★
Gustava Vāsas, Kārļa Linneja un Zentas Mauriņas pilsētu Upsālu. Upsālas katedrāle, pēc vēlēšanās –
9
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.

APKĀRT BALTIJAS JŪRAI Polija, Vācija, Dānija, Zviedrija
8 dienas
Gdaņska – vecpilsētā apskatāmi pieminekļi no laikiem, kad Danciga bija viena no varenākajām Hanzas 30.07.-06.08. 495 3★★★
savienības pilsētām. Eiropas lielākās ceļojošās kāpas – smilšu tuksnesis Sloviņjas nacionālajā
! 9
Jaunums
parkā. Brauciens ar meža vilcieniņu uz lielākajiem klejojošo kāpu masīviem, kuru augstums sasniedz
pat 30 m! Brauciens uz Rīgenas salu pa garāko tiltu Vācijā (4104 m), kas ārēji atgādina Zelta vārtu tiltu
Sanfrancisko. Rīgenas sala. Iespaidīgās, baltās Jasmundes krīta klintis, īpaši 118 m augstais Karaliskais tronis. Atsevišķās vietās klinšu
augstums sasniedz pat 144 metrus! Romantiskās mazās kūrortpilsētiņas ar vasarnīcām, laiviņām, koka pāļiem un moliem. Cingstas
kūrortpilsētiņas dzintara apstrādes darbnīciņas un koka arhitektūra. Pārcelšanās uz Dāniju pāri Meklenburgas līcim. Baltās Mēnas salas
klintis jūras krastā. Mazās nāriņas pilsēta – karaliskā Kopenhāgena. Teiksmainā Hamleta pils Helsingērā Ales akmeņi jeb Zviedrijas
Stounhendža pie Kasebergas. Brauciens pa gigantisku tiltu pāri Kalmarsunda šaurumam. Īpatnējās Ēlandes salas ainavas, Ismantorpas
vikingu cietoksnis un majestātiskās Borgholmas pilsdrupas.

www.impro.lv
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EIROPA // Dānija / Somija / Norvēģija / Zviedrija / Polija
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

KOPENHĀGENA, BORNHOLMAS SALA, vikingu stoUnhendža un
baltijas jūras piekraste zviedrijas dienvidos

7 dienas
22.08.-28.08. 385 3★★★
Gleznainie Veterna ezera krasti pie Grennas un Jēnčēpingas. Teiksmainā Hamleta pils Helsingērā,
Dānijas pusē. Mazās nāriņas pilsēta – karaliskā Kopenhāgena. Brauciens pāri Ēresuna šaurumam
5★★★
pa gigantisku tiltu, kas savieno Dāniju ar Zviedriju. Rekonstruētais Trelleborgas vikingu cietoksnis.
9
Modernās arhitektūras pērle Malme. Ales akmeņi jeb Zviedrijas Stounhendža pie Kasebergas.
Bornholmas sala – vācu, zviedru un dāņu atpūtnieku meka, kur skatāmas apaļās Bornholmas baznīcas, Hammershūsas pilsdrupas klints
virsotnē, tradicionālie apvalkdūmeņi, kas domāti siļķu kūpināšanai. Pēc nostāstiem – Bornholmas salā esot apraktas templiešu bagātības...
Karlskronas viduslaiku kuģu būvētava. Kalmāras pils un vecpilsēta jūras krastā pie Kalmarsunda jūras šauruma.

BRĪVDIENAS HELSINKOS UN APKĀRTNĒ

3 dienas
Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis, Klinšu (Tempellaukio) baznīca, ostmalas tirdziņš.
12.08.-14.08. 195 3★★★
UNESCO sarakstā iekļautais Suomenlinnas cietoksnis. Kādreizējās Fiskars dzelzslietu rūpnīcas (Fiskars
! p
Jaunums
Bruk) ciemata ansamblis ar senajām ēkām, kurās tagad iekārtojušies veikaliņi, galerijas un kafejnīcas.
Hanko kūrortpilsētiņa – Somijas tālākais dienvidu punkts un vasaras lepnums, kur ir gan klintis, gan smilšu pludmales, cara laiku
vasarnīciņas un skatu tornis, no kura augšas noraudzīties uz šērām izraibināto ūdens klajumu apkārt.

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). Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Vikingu galvaspilsēta Oslo un
norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.

8 dienas
10.07.-17.07.
13.08.-20.08.

445

5★★★★
5★★★
9

p

nORVĒĢIJAS KONTRASTU LOKS
6 dienas
Lidojums Rīga – Oslo – Rīga. Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana 17.07.-22.07. 795 3★★★
skulptūru parks. Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu 03.08.-08.08.
p
(Vøringfoss). Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums
(Steindalsfoss). Hardangerfjorda gleznainās ainavas. Tvinnes ūdenskritums, kas atgādina milzīgas, šķiet, troļļiem domātas 110 m augstas
kāpnes. Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles. Pārcelšanās pār Sognefjordu. Ieskats
ledāju dzīvē – Norsk Bremuseum. Beijas ledājs (Bøyabreen). Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Brauciens ar kuģi pa
Norvēģijas fjordu karali Geirangeru, vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Augstākā vertikālā klints Eiropā –
Troļļu siena Romsdāles ielejā. Olimpiskā Lillehammere un Maiheigenas brīdabas muzejs.
MAZAIS TROLLIS I
9 dienas
Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Neaizmirstamais
23.07.-31.07. 475 5★★★★
Troļļu ceļš un Stigfosa ūdenskritums. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru, vērojot
5★★★
fjordā krītošos ūdenskritumus. Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Sognefjella kalnu 29.07.-06.08. 595 3★★★
un ainavu ceļš. Pārgājiens uz Nigārdas ledāju. Pārcelšanās pār Sognefjordu. Stālheimas gleznainais
9
ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles. Tvinnes ūdenskritums. Koka
p
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 OSLO LĪDZ TROĻĻU CEĻAM turpceļš ar autobusu
7 dienas
Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks. Pārgājiens 29.06.-05.07. 650 3★★★
uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Hardangerfjorda gleznainās ainavas. Steindāles ūdenskritums
9
(Steindalsfoss). Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Tvinnes ūdenskritums.
p
Vīkefjella kalnu ceļš. Senā, grezniem kokgriezumiem rotātā Hoperstādes stāvbaļķu baznīca.
Pārcelšanās pāri Sognefjordam. Ieskats ledāju dzīvē – Norsk Bremuseum. Beijas ledājs (Bøyabreen). Kailo klinšu ainavas Dalsnibas kalnā.
Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru, vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Augstākā
vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena. Olimpiskā Lillehammere un norvēģu sendienas Maiheigenas brīvdabas muzejā.
Lidojums Oslo – Rīga.
FJORDU ZEME NO TROĻĻU CEĻA LĪDZ OSLO atpakaļceļš ar autobusu
7 dienas
Lidojums Rīga – Oslo. Olimpiskā Lillehammere un Maiheigenas brīvdabas muzejs. Augstākā vertikālā 09.08.-15.08. 650 3★★★
klints Eiropā – Troļļu siena. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali
9
Geirangeru, vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus. Kailo klinšu ainavas Dalsnibas kalnā. Beijas ledājs
p
(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. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu
(Vøringfoss). Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.
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3★★★ – 3★★

5★★★★- 5★★★
9

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

ceļojuma apraksts

laiks

Belovežas gārša un Mazūrija

3 dienas
29.04.-01.05.

cena naktsmītnes

Vigierski nacionālais parks. Vigri klostera komplekss, zvanu tornis, no kura paveras lielisks skats uz visu
152 3★★★
pussalu un ezeru. Izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. UNESCO Pasaules dabas mantojuma
3★★
sarakstā ierakstītā Belovežas gārša (cenā!). Parka teritorijā nav saskatāmas tikpat kā nekādas cilvēka
darbības pēdas, meži nekad nav tikuši izcirsti, kā arī nav stādīti; 200 gadu un vecākas koku audzes. Pastaiga vietējā gida pavadībā pa
dabas takām, simtgadīgās ozolu un skābaržu audzes, varenie sumbri, aļņi, brieži. Elka. Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar
Kaļiņingradas apgabala pierobežu. 20. gs. pirmajā pusē celtais Stancziky dzelzceļa viadukts – augstākais Polijā, atgādina senos romiešu
akveduktus. Draudzības kurgāns – Krievijas, Polijas un Lietuvas robežpunkts. Suvalku dabas parks.

Paradoksālā Ziemeļpolija

5 dienas
Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu, kur skatāmi mazie 25.05.-29.05. 250 3★★★
ciematiņi ar fahverka stilā celtiem namiem. Betonu nežēlo! Iespaidīgie Mauervaldes bunkuri. Te 21.06.-25.06.
3★★
laika posmā no 1940. līdz 1944. g. tika uzceltas 250 ēkas, tai skaitā 30 (vēl ļoti labi saglabājušies) 03.08.-07.08.
dzelzsbetona bunkuri. Dažu sienu biezums sasniedz 7 m! Skaties un knipsē! Fotogēniskā Fromborka – 14.09.-18.09.
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 Kartuzy 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. 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.

NO PAZEMES BUNKURIEM LĪDZ TUKSNESIM POLIJĀ
6 dienas
Apskates objekti, kas minēti programmā, iekļauti cenā! Poznaņas vecpilsēta. Šviebodžinas Kunga
05.07.-10.07. 295 3★★★
Kristus statuja – iekļauta Ginesa rekordu grāmatā, 33 metrus augsto statuju var pamanīt no visas
3★★
apkārtnes. Želona Guras vīna reģions – ciemošanās vīnogu audzētavā, iepazīšanās ar vīna darināšanas
ø
tradīcijām Polijā, degustācija. Garākais militāro bunkuru tīkls Eiropā – to izpētīt dosimies pazemes
dzīlēs. Greizais mežs, kur priedes aug brīnumainos līkumos. Bijusī vācu Štetīne, šobrīd Ščečinas pilsēta. Polijas Baltijas jūras piekraste.
Kolobžega – smilšainās pludmales, neskaitāmi pāļu sadzītie viļņlauži, rosīgā ostiņa ar daudzām jahtām un zvejnieku laiviņām. Košalinas
daiļdārzs – līkloču labirinti un tematiskie dārzi, piemēram, japāņu un franču stilā iekopts dārzs. Eiropas lielākās ceļojošās kāpas –
smilšu tuksnesis Sloviņjas nacionālajā parkā. Brauciens caur mežu ar vilcieniņu uz lielākajiem klejojošo kāpu masīviem, kuru augstums
sasniedz pat 30 metru! Atklātie ceļojošo kāpu lauki aizņem iespadīgu teritoriju – 500 hektārus. Sopota – 500 metru garš mols. Gdaņska –
šauras viduslaiku ieliņas un majestātiskā Marijas baznīca, Mtlavas krastmala ar suvenīru veikaliem un krodziņiem, senie nocietinājumi
un Eiropā vienīgais cilvēkaspēka darbināmais ceļamkrāns Dzērve. Kriņica Morska – Polijas vismazākā pilsēta, kas atrodas uz Kuršu
kāpas līdzinieces – Vislas kāpas! Viesus šeit mēdz pārsteigt mežacūku bari, kas ir īstās Vislas kāpas saimnieces. Pārcelšanās ar kuģīti
uz fotogēnisko Fromborku – pilsētu, kurā pusi mūža pavadījis izcilais Mikolajs Koperniks. Nelielā Fromborkas vecpilsēta un cietoksnis.
POLIJAS KARPATU DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS AICINĀJUMS
5 dienas
Ļubļinas vecpilsēta. Zamošču krāšņā vecpilsēta, kas iekļauta UNESCO Kultūras mantojuma sarakstā. 24.08.-28.08. 275 3★★★
Pšemisla vecpilsēta, kas izvietojusies Karpatu kalnu pakājē. Polijas Karpatu reģions izceļas ne tikai
3★★
ar 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. 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 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, 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!)!
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cena naktsmītnes

Polijas dabas valdzinājums

6 dienas
Vroclavas vecpilsēta. Viduslaiku pilsētiņa Švidņica. UNESCO Pasaules mantojumā iekļautā Miera baznīca, 12.07.-17.07. 285 3★★★
kas būvēta no kokiem, māliem un siena. Stołowe kalnu nacionālais parks ar īpatnēju klinšu formu
3★★
daudzveidību. Lielu jautrību radīs Błędne Skały aizu un strupceļu šaurais labirints starp 10 metru
augstiem klints blokiem ar atraktīviem nosaukumiem: Klints segli, Vistas kāja, Lielā beka, ainavu apskates platforma Klints kausi. Pārgājiens
pa kalnu taku uz Szczeliniec Wielki virsotni (919 m) – Stolowe kalnu grēdu, kurā erozija izveidojusi skaistas klints formas: Vista, Mamuts,
Kamielis, Princeses Emīlijas galva.Zelta raktuves – pazemes muzejs, kur katram ir iespēja izmēģināt laimi zelta skalošanā. Viena no
skaistākajām alām – krāšņā Lāču ala ar eju kopgarumu 3 km. Šņiežnik kalnu masīva lielākais un augstākais ūdenskritums Wilczki, kura
augstums ir 22 metri. UNESCO mantojuma sarakstā iekļautais Oicovas nacionālais parks ar interesantām kaļķakmens klintīm. Ainaviskais
juras laikmeta reģions, kur skatāmas krāšņas kaļķakmens klintis ar pilīm un pilsdrupām. Jasnaguras palīniešu klosteris – viens no
populārākajiem svētceļnieku galamērķiem visā plašajā pasaulē.

VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA

5 dienas
Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku,
27.07.-31.07. 230 3★★★
Sigismunda III piemineklis, karaļpils, katedrāle, Lazenku pils parks, Vilanovas pils. Jasna Goras klostera
3★★
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.

IZBAUDI BELOVEŽAS GĀRŠU UN TĀS APKĀRTNI
3 dienas
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācija!
30.09.-02.10. 160 3★★★
Krušiani – tatāru ciemats ar mošeju un atšķirīgo kapsētu. Briņicka pils Bjalistokā. UNESCO Pasaules
3★★
dabas mantojuma sarakstā ierakstītā Belovežas gārša. Parka teritorijā nav saskatāmas tikpat kā
ø
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. Grabarka
pareizticīgo krusta kalns. Čehanovjecas brīvdabas muzejs – nogaršosim labumus, ko piedāvā vietējie iedzīvotāji: gardie kūpinājumi
un arī kas stiprāks – vietējā kandža! Viesošanās lielajā sinagogā Tikocinā. 20. gs. pirmajā pusē celtais Stancziky dzelzceļa viadukts –
augstākais Polijā, atgādina senos romiešu akveduktus. Draudzības kurgāns – Krievijas, Polijas un Lietuvas robežpunkts.
IZBAUDI DIENVIDPOLIJU – NO PAZEMES LĪDZ VIRSOTNĒM
6 dienas
Cenā iekļauta ieejas maksa apskates objektos un degustācija! Vroclavas vecpilsētas apskate. Osovka – 01.08.-06.08. 325 3★★★
Hitlera pazemes rūpnīcas komplekss, galvenā, visvairāk paplašinātā Hitlera rezidence, betona gaiteņu,
3★★
haļļu un nostiprinājumu sistēma. Pārgājiens pa kalnu taku uz Szczeliniec Wielki virsotni (919 m) –
vienu no Stolowe kalnu augstākajiem punktiem. Lielu jautrību radīs Błędne Skały aizu un strupceļu šaurais labirints starp 10 metru
augstiem klints blokiem. Zelta raktuves – pazemes muzejs, kur katram iespēja izmēģināt laimi zelta skalošanā. Klodzkas apskate.
Skansens Karaliene Luiza – iespējas iepazīties ar akmeņogļu ieguvi, unikālām tvaika mašīnām, ar kuru palīdzību transportētas gan kravas,
gan cilvēki līdz 300 m dziļumam pazemē. Alus degustācija Tiskie alusdarītavā. Juras laikmeta kaļķakmens klintis un ainaviskās Olštinas
pilsdrupas. Kasprovij Verh – brauciens ar vagoniņu vienā no Tatru kalnu virsotnēm, kur paveras apbrīnojama panorāma! Zakopane –
populārais kalnu ciematiņš, ar īpaši greznu un specifisku arhitektūru: Koščieļiskas iela ar namiem, kuru fasādes bagātina kokgriezumi,
Debno koka baznīciņa, kuras celtniecībā nav izmantota neviena nagla, centrālā iepirkšanās ieliņa ar mazajiem veikaliņiem, kur iegādāties
vietējos labumus un interesantus suvenīrus. Brauciens ar vagoniņu Gubalovkas kalnā, lai baudītu skaistās dabas ainavas.
KRAKOVA UN SLOVĀKIJA aktīvās atpūtas cienītājiem

5 dienas
Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāvelas pils komplekss, tirgus laukums ar baložiem, Sv. Maricas
04.05.-08.05. 215 3★★★
baznīca ar taurētāju zvanu tornī, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. Unikāla pazemes sāls 13.07.-17.07.
pilsēta – Veļičkas sāls alas. Brauciens ar pacēlāju (jūlijā un augustā) Zemajos Tatros un pārgājiens uz 14.09.-18.09.
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.

No bESKĪDIEM POLIJĀ līdz augstajiem tatriem SLOVĀKIJĀ aktīvās atpūtas cienītājiem 7 dienas
Brauciens pa Karpatu kalnu Beskidu grēdu. Pārgājiens uz Babia Gora virsotni Beskidu kalnos.
17.07.-23.07. 295 3★★★
Brauciens ar plostiem pa Vahas upi pie Žilinas. Klinšu radzes un kanjoni Sulovske Skaly dabas 14.08.-20.08.
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.
IZBAUDI SLOVĀKIJU ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā

7 dienas
Varenā Oravas pils – viena no iespaidīgākajām Slovākijā. Brauciens ar plostiem pa Vahas upi pie
07.08.-13.08. 345 3★★★
Žilinas. Klinšu radzes un kanjoni Sulovske Skaly dabas parkā. Brauciens ar kalnu tramvaju Augstajos
!
Jaunums
Tatros un pārgājiens pa marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klinšu bluķiem.
Tradicionālā slovāku aitas siera brinzas ražotnes apmeklējums. Šarmantā augstkalnu pilsētiņa Banska Štiavnica (UNESCO). Devinas
cietokšņa – pils drupas Donavas krastā. Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām un
kolorītiem pieminekļiem. Iepazīšanās ar Dienvidslovākijas vīniem Sv Juraj vinotēkā un labiem slovāku aliem Štramak darītavā. Slovāku
tradicionālā salduma – Skalicky Trdelnik pagatavošanas īpatnības – līdzīgi kā leišu šakoti, to gatavo, grozot mīklu uz atklātas uguns.
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3★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

BRĪVDIENAS PRĀGĀ

5 dienas
04.05.-08.05.
13.09.-17.09.

cena naktsmītnes

Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi,
210 3★★★
Vecpilsētas laukums, slavenais astronomiskais Rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš,
225 3★★
muzeji, muzikālās strūklakas, čehu folkloras vakars. Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no
Eiropas skaistākajām galvaspilsētām. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils. Ekskursija un degustācija
čehu alus darītavā. Nižboras stikla fabrikas apskate. 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu Adršpašas klinšu rezervātā, jo tad
par klintīm kā apskates objektu ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji.

PRĀGA UN KARLOVI VARI

6 dienas
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, 05.07.-10.07. 265 3★★★
Vecpilsētas laukums, slavenais astronomiskais Rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, 24.10.-29.10. 240 3★★
muzeji, Muzikālās strūklakas, čehu folkloras vakars. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs
Karlšteinas pils. Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts Karlovi Vari: minerālūdens avotu kūrortzona un funikulieris uz skatu kalnu.
Kādreizējo sudraba monētu kaltuves vieta Kutna Hora. Ekskursija un degustācija čehu alus darītavā. Nižboras stikla fabrikas apskate.
1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu Adršpašas klinšu rezervātā, jo tad par klintīm kā apskates objektu ieinteresējās blakus esošās
Silēzijas iedzīvotāji. 05.07.-10.07. ceļojums kopā ar Pēteri Gaudiņu.

SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN bOHĒMIJAS ŠVEICE

6 dienas
Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, 19.07.-24.07. 295 3★★★
pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Rezidences pils, Galma baznīca, 23.08.-28.08.
3★★
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.

ČEHIJA kopā ar Pēteri Gaudiņu
8 dienas
Pastaiga pa stalaktītu un stalagmītu zālēm un brauciens ar laivu pa Punkvas upes kaļķakmens iežos
24.07.-31.07. 365 3★★★
radīto alu sistēmu Macohas alās Morāvijā. Telčas pils (UNESCO) un vecpilsētas laukums – spilgts itāļu
3★★
renesanses stila mantojums. Jindrichuv Hradec apskate. Skaistākā Bohēmijas mazpilsētiņa Česky
Krumlov (UNESCO) ar senām vīna, teātra un mūzikas tradīcijām. Pastaiga Marianske Lazne kūrortā. Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts
Karlovi Vari: minerālūdens avotu kūrortzona un funikulieris uz skatu kalnu. 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.
IZBAUDI ČEHIJU ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
7 dienas
Pacēlājs uz 1012 m v.j.l. augsto Ještedas kalnu, kur no 20. gs. 60. gados būvētā TV torņa paveras plaša 15.08.-21.08. 365 3★★★
apkārtnes ainava. Libereca (agrāk Reihenberga), kā daudzas Čehijas pilsētas, ir bagāta gan ar
! 3★★
Jaunums
vēsturiskām ēkām, gan interesantām mūsdienīgām celtnēm. Kazas siera degustācija un stikla pērļu
ø
ateljē. Škodas auto būvniecība un vēsture no 1895. gada Mada Boleslav muzejā. Melnika izveidojusies
uz pakalniem divu Čehijas lielāko upju Labas (Elbas) un Vltavas satecē. Lobkovicu ģimenes pils pagrabos, kuri iekartoti trīs līmeņos, ir
iespēja degustēt vietējo vīnu un apskatīt izrotātas senas vīna mucas. Prāga: Kremlis ar Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, Kārļa tilts, Vecpilsētas
laukums, astronomiskais Rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, muzikālās strūklakas, čehu folkloras vakars. Dvur Kralove Zoo ir viens no
plašākajiem Eiropā. Ostra-Botanicus – amatnieku ciems ar bioloģiski ražotām lietām uzturam un veselībai. 1700. gadu var uzskatīt par
tūrisma sākumu Adršpašas klinšu rezervātā, jo tad par klintīm kā apskates objektu ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji.
ziemassvētku brīvdienu miers un kņada prāgā un drēzdenē
5 dienas
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi,
26.12.-30.12. 215 3★★★
Vecpilsētas laukums, slavenais astronomiskais Rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika
3★★
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).
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BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem

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

cena naktsmītnes

Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām, kolorītiem
270 3★★★
pieminekļiem un slovāku nacionālajiem krodziņiem. Austrijas galvaspilsēta Vīne: Rātsnams, Stefana
katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera, Hundertvasera
230
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.

TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA LIELDIENĀS

6 dienas
Miškolca: termālie minerālūdens baseini klinšu alā. Barokālā Egera, vīnu degustēšana Tokajas novadā. 25.03.-30.03. 250 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.

ZIEMEĻungārijas VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE

7 dienas
Katru dienu izklaides Ziemeļungārijas tradīcijās! Tapolca Miškolcā – baseini ar piecām zālēm un saunu 30.04.-06.05. 295 3★★★
klinšu alā. Tokajas novada karaliskie vīni. Egera: katedrāle, cietoksnis, turku laika minarets, vīna
pagrabi Daiļās kundzes ielejā. Zirgu izrāde – brīvdabas izklaides pasākums ar ungāru tradicionālo maltīti pie ungāru čikošiem. Budapešta:
Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Naksnīgā Budapeštas
panorāma, kuģojot pa Donavu. Sēčeņi Budapeštā – Eiropā lielākais termālais minerālūdens baseins no Hābsburgu laikiem. Kompleksā –
16 baseini, turku pirtis, sauna, ūdens masāža. Ekskursija gleznainajā Donavas ielejā uz Višegrādas cietoksni un romantisko Sentendri.
Vīna degustācija vīna pagrabā Budafokas kalnā.

Slovākijas un ungārijas VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE

7 dienas
Katru dienu izklaides un gastronomiskās baudas novadu tradīcijās!
02.10.-08.10. 295 3★★★
Brauciens pa ainavisku, koka baznīcām bagātu kalnu ceļu (UNESCO) pāri Karpatu kalnu Beskidu
grēdai. Austrumslovākijas kultūras un tradīciju centrs Košice. Tokajas novada karaliskie vīni Slovākijas teritorijā: unikāli vīna pagrabi,
godalgotu vīnu degustācija. 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.

UNGĀRU VIESMĪLĪBA UN SILTIE ŪDEŅI

5 dienas
Katru dienu izklaides un gastronomiskās baudas ungāru tradīcijās!
16.11.-20.11. 195 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.

JAUNGADA LUSTES UNGĀRIJĀ balles programma ceļojuma cenā

5 dienas
Gadumijas balle ar Vecgada vakariņām, ungāru mākslinieku programmu, dzīvo balles mūziku un
29.12.-02.01. 350 3★★★
kokteiļu bāru – 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 2017. gada pirmajā dienā Sēčeņi baseinos Budapeštā.

PAŠAPZINĪGĀ UNGĀRIJA (NO BUDAPEŠTAS LĪDZ EGERAI MAIJA svētkos) atpūtai un baudai 4 dienas
Lidojums Rīga – Budapešta – Rīga. Budapešta pavasara ziedonī: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas
29.04.-02.05. 485 3★★★
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 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
21.08.-27.08. 325 3★★★
vecpilsētām. Neusiedler see – lielākais Eiropas sālsezers, iekļauts UNESCO Dabas pieminekļu sarakstā,
ko dēvē arī par Vīnes jūru, un tā apkārtne – Paneiropas piknika piemiņas vieta, Rust pilsētiņa, tipiska ezera piekrastes Burgenlandes
novadam, Mitras templis, amfiteātris Fertorakos akmeņlauztuvēs, grāfu Esterhāzi pils Eizenštadtē ar pasaulslaveno Haidna zāli. Greznā
Pannonhalmas arhibīskapija – celta vietā, kur dzimis Sv. Mārtiņš. Balatona ezers un gleznainā Tihaņas pussala. Pelde Ungāru jūrā
Balatonā. Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns. Naksnīgā Budapeštas
panorāma, kuģojot pa Donavu. Vīna degustācija vīna pagrabā Budafokas kalnā
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3★★★★ – 3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
HB – puspansija: brokastis un vakariņas
– kempinga mājiņas-apartamenti ar divām vai vairākām istabām, dušu un WC, istabā var būt divstāvu gultas, bez gultasveļas.
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti
5

ceļojuma apraksts

laiks

IZBAUDI UNGĀRIJU UN TRANSILVĀNIJU ieejas maksas, degustācijas un pikniki iekļauti cenā!

8 dienas
09.07.-16.07.

cena naktsmītnes

Balmazyjvaros termālie baseini ar tikai šim apvidum raksturīgo brūno, jodu saturošo ūdeni. Vakariņas
475 3★★★
ar folkloras programmu. Ērģeļmūzikas koncerts Oradea katedrālē. Brauciens uz gleznainajiem
Apuseni kalniem Rietumrumānijā, pārgājieni pa zālainām un akmeņainām kalnu takām Padis dabas rezervātā, pikniki un Kristāla alas
iepazīšana. Magyarremete baznīciņa. Minis vīnu reģiona labāko vīnu degustācija Aradā. Greznā, neparastā Timišoaras pareizticīgo
katedrāle. Hajdujdaras karalisko vīnu iepazīšana Szegedas apkārtnē. Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku
bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns. Vīna degustācija vīna pagrabā Budafokas kalnā.

IZBAUDI UNGĀRIJU RUDENĪ Ieejas maksas, degustācijas un vīnogu vākšana iekļautas cenā! 7 dienas
Tokajas novada karaliskie vīni unikāli vīna pagrabi, godalgotu vīnu degustācija, piedalīšanas vīnogu 17.09.-23.09. 445 3★★★
novākšanā. Egera: katedrāle, cietoksnis, turku laika minarets. Lielākā sēņu audzētava Ungārijā pie
Egeras. Budapešta: Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns. Naksnīgā Budapeštas
panorāma, kuģojot pa Donavu. Vīna degustācija vīna pagrabā Budafokas kalnā. Ungāru tradicionālo paprikas un citu dārzeņu marinējumu
saimniecības un ķirbju eļļas spiestuvju apmeklējums. Šampanieša degustācija Šomlo vīna rajonā. Balatona ezers un gleznainā Tihaņas
pussala. Pelde Ungāru jūrā Balatonā un Hevīzas termālajā ezerā.
Akmens stabi un arkas, kalni, aizas, alas, maģiskie ezeri – Apbrīnojamā Bulgārija

11 dienas
Bulgārija pārsteigs mūs ar dabas brīnumiem! Iespēja gan apskatīt alas, aizas un dabas parkus,
15.07.-25.07. 795 3★★★★
gan aktīvi atpūsties Bulgārijas kalnos, gan mundrumam veldzēties kalnu minerālūdens SPA!
3★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Sofija – Stambula – Rīga. 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 Etaras etnogrāfiskais ciematiņš, Šipkas
baznīca, rožu pilsēta Kazanlyk un bulgāru renesanses pilsēta Plovdiva. Bulgārijas Rodopi 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. Vitoša kalnu masīvs netālu no Sofijas ar savdabīgajām akmens upēm. Bulgāru vīnu un nacionālo ēdienu baudīšana.

NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI Bulgārija un Turcija
10 dienas
Iespēja izjust gan senatnes elpu, gan atpūsties Melnās jūras krastā!
09.09.-18.09. 795 3★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Rīga. Plovdiva: vecpilsēta, romiešu forums un amfiteātra drupas, kristiešu
dievnams un turku laika minarets. Apgleznotie Plovdivas renesanses laika koka nami. Rilas (UNESCO) klosteris Bulgārijas kalnos. Pastaiga
Rodopi kalnos. Rožu ieleja un Rožu muzejs – eļļas iegūšanas process, rožu ievārījums un liķieris... Brauciens pāri Šipkas kalnu pārejai,
Šipkas baznīca – liecība bulgāru atbrīvošanai no 500 gadu ilgā turku jūga. Etaras etnogrāfiskais muzejs – bulgāru amatnieku darbnīcas,
kurās joprojām meistaro, veido, cep... 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.
IZBAUDI RUMĀNIJU! ieejas maksas un degustācijas Rumānijā iekļautas cenā
9 dienas
Rumānija daudziem asociējas ar leģendu, ka tur reiz esot dzīvojis vampīrs Drakula. Valsts noslēpumaino 11.08.-19.08. 950 3★★★
gaisotni papildina arī bagātā vēsture – tā reiz bijusi karaliste. Arī iespaidīgās dabas ainavas un
! 5
Jaunums
arhitektūras celtnes neatstās vienaldzīgus. Rumānija mēdz pārsteigt un likt sevi apbrīnot – pilis,
HB
galvu reibinošs ceļš kalnos un daudz kas cits, kas jāatklāj katram ceļiniekam.
ø
Lidojums Rīga – Kišiņeva. Moldovas galvaspilsēta Kišiņeva – Stefana Lielā bulvāris, Triumfa arka,
parlaments, stikla pils. Izslavēto Moldavas vīnu degustācija. Jaši – otra lielākā Rumānijas pilsēta ar plašiem laukumiem, vecāko universitāti
Rumānijā. Ghelinta (UNESCO) – senā baznīca, kas pārsteidz ar lieliskām freskām. Targu Secuiese vecpilsēta. Saules vannas un pelde Svētās
Annas ezerā, kas iekārtojies sena vulkāna krāterī. Dziednieciskās procedūras, baudot mofettu – unikālu pēcvulkānisko gāzu izdalīšanās
procesu Belvanyos. Viena no Eiropas skaistākajām neorenesanses pilīm Peles pils. Pastaiga Bucegi kalnos un sastapšanās ar savdabīgas
formas kalnu figūrām – sfinksu un vecajām dāmām. Brasovas vecpilsēta un Melnā baznīca. Leģendām apvīta grāfa Drakulas pils – Bran.
Cisterciešu senā klostera drupas Cartā. ECO saimniecības apmeklējums Mosnā. Viena no visreprezantatīvākajām sakšu pilsētām Sibiu.
Pelde un atpūta Ocna Sibiului sālsezeros. Alba Iulia cietoksnis un vecpilsēta. Minis reģiona vīnu degustācija. Kečkemeta – jūgendstila
pērle ar greznāko pilsētas domes ēku Ungārijā. Zirgu šovs un nacionālā maltīte Lajosmizse. Daudzveidīga atpūta kolorītā vidē, baudot
nacionālo viesmīlību! Lidojums Budapešta – Rīga.
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EIROPA // Rumānija / Horvātija / Itālija
ceļojuma apraksts

laiks

RAIBĀS RUMĀNIJAS RUDENS SKICES ieejas maksas un degustācijas Rumānijā iekļautas cenā

5 dienas
21.10.-25.10.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Sibiu (FlyMeAway). Viesošanās Lipicāniešu zirgu audzētavā Sambata de Jos un zirgu
675 3★★★
izjādes paraugdemonstrējumi. Pastaiga pa Fagaras kalnu takām līdz Cascada Balea ūdenskritumam,
! ø
Jaunums
priecājoties par rudens krāsu bagātību. Cisterciešu senā klostera drupās Cartā. Viena no
visreprezantatīvākajām sakšu pilsētām Sibiu ar romantisku vecpilsētu. Mākslas muzejs ar bagātīgu kolekciju Brukenthal pilī. Iespēja
ieskatīties Rumānijas zemnieku sadzīves apstākļos laiku lokos brīvdabas muzejā Astra Museum. Cisnadioara – kalna galā esošas
romāņu stila baznīcas apmeklējums. Segešvāra (UNESCO) – burvīga pilsēta ar šaurām ieliņām, krāsainiem 16. gs. namiem, pilsētas
mūriem un torņiem. Baznīcas nocietinājumi (UNESCO) Biertanas ciematiņā – vieni no lielākajiem baznīcu nocietinājumiem Rumānijā.
Ekosaimniecības apmeklējums – degustācija Mosnā. Brateiu – iepazīšanās ar autentiskiem gypsy lietišķās mākslas un amatniecības
izstrādājumiem. Media – pastaiga pa burvīgas mazpilsētiņas ieliņām, aizceļojot uz sakšu valdīšanas laiku vēsturisko mantojumu. Alba
Iulia cietoksnis un vecpilsēta. Minis reģiona vīnu degustācija. Rimetea etnogrāfiskais ciematiņš (UNESCO). Vakara izklaides ar dančiem
un dziesmām, baudot nacionālo viesmīlību!

PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā 9 dienas
Iespēja aktīvi atpūsties, doties kalnu pārgājienos, baudīt patiesu viesmīlību, senas tradīcijas, folkloru, 09.07.-17.07. 495 3★★★
degustēt vīnus un apmeklēt aitas piena sierotavu, iepazīt nacionālo virtuvi Transilvānijas lauku sētās
3★★
piedāvātajās vakariņās! Grupas sagaidīšana un nacionālais mielasts Calata novada tradīcijās Sancraiu
4
ciematā. Valeni – kalvinistu baznīca. Rimetea etnogrāfiskais ciematiņš (UNESCO). Sekleru un citu
HB
Transilvānijas novadu vīnu degustācija. Rumāņu tradicionālo rokdarbu centrs Korunda. Brauciens
ø
pāri 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. Izvorul Crişului tradicionālo amatniecības izstrādājumu tirgus. Ērģeļmūzikas koncerts Oradea katedrālē.
HORVĀTIJAS GLEZNAINĀKĀS VIETAS Plitvice, Dalmācijas krasts, Dubrovnika
9 dienas
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar ezeriem,
23.04.-01.05. 445 3★★★
ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Krkas nacionālā parka ūdenskritumu kaskādes 08.10.-16.10.
3★★
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.
ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA
8 dienas
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem
07.07.-14.07. 385 3★★★
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Ūdenskritumu kaskādes Krkas 11.08.-18.08.
3★★
nacionālajā parkā. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
2
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.
HORVĀTIJAS DABAS VILINĀJUMS

9 dienas
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem
10.07.-18.07. 450 3★★★
ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Krkas nacionālā parka ūdenskritumu 14.08.-22.08.
3★★
kaskādes un Krkas upes un Visovacas ezera kanjoni. Raftings – laivu brauciens pa Cetinas upi, pikniks.
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.

horvātija pavasara ziedonī
7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā un cietokšņa pilsēta Motovuna Istras
08.05.-14.05. 485 3★★★
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.
NO JŪLIJA ALPIEM LĪDZ ADRIJAS JŪRAI
8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti,
15.07.-22.07. 595 3★★★
pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā.
3★★
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★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis		
HB – puspansija: brokastis un vakariņas
– apartamenti 4-6 personām ar WC un dušu, virtuves stūrīti
– izmitināšana ciematos, privātmājās, divvietīgas istabas, WC un duša mājā, brokastis, vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

2
4

ceļojuma apraksts

laiks

DUBROVNIKA, SAULAINĀ DALMĀCIJA UN PLITVICES EZERU BURVĪBA

8 dienas
16.08.-23.08.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Dubrovnika. Aizsardzības mūros ieskautā, leģendām apvītā Dubrovnika (UNESCO).
655 3★★★
Austeru audzēšanas noslēpumi un degustācija Peļešacas pussalā. Romas imperatora Diokletiāna
! 3★★
Jaunums
rezidence-pils Splitā (UNESCO). Romantiskā pilsētiņā uz salas Trogira (UNESCO). Pastaiga Krkas
nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm. Iespēja iepazīt ikdienas sadzīvi senatnē un horvātu pasaules uzskatu, baudot mājas vīnu,
sieru un Pršut brīvdabas muzejā Etnoland. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini
tuksnešainā Pagas sala. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem,
ūdenskritumiem. Zagreba: katedrāle, Jelačiča laukums un noslēpumainās vecpilsētas ieliņas. Mājupceļš ar autobusu.

DaLmācijas PIEkrastES PAVASARA BUĶETE un VENĒCIJA

8 dienas
Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija. Cietokšņa pilsēta Motovuna Istras pussalas
29.04.-06.05. 795 3★★★
pakalnos. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā. 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). Romantiskā
pilsētiņā uz salas Trogira (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. Krkas pilsētas viduslaiku mūri lielākajā salā
Adrijas jūrā Krk. Populārā horvātu baltvīna Vrabnička Žlahtina degustācija ar tipiskām uzkodām. Lidojums Rīga – Milāna– Rīga.

Lī-īgo pie adrijas jūras horvātijā
7 dienas
Lidojums Rīga – Rijeka. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga 22.06.-28.06. 745 3★★★
gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Nacionālā maltīte ceļmalas krodziņā. Līgo vakars pie
Adrijas jūras! Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Atpūta uz katamarāna, maltīte un vīns, kuģojot uz trim salām:
Brac, Šolta un Drvenik. Ūdenskritumu kaskādes Krkas nacionālajā parkā. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana brīvdabas muzejā Etnoland.
Adrijas piekrastes akmeņkaļu meistardarbs Sv. Jēkaba katedrāle Šibenikā. Romantiskā pilsētiņa uz salas Trogira (UNESCO). Aizsardzības
mūros ieskautā, leģendām apvītā Dubrovnika (UNESCO). Lidojums Dubrovnika – Rīga. 4 naktis atpūtas kompleksā Solaris pie Adrijas jūras.
HORVĀTIJA LĪDZ DUBROVNIKAI
7 dienas
Lidojums Rīga – Dubrovnika. Aizsardzības mūros ieskautā, leģendām apvītā Dubrovnika (UNESCO).
07.07.-13.07. 795 3★★★
Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Romantiskā pilsētiņa uz salas Trogira
(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. Atpūta Adrijas jūras Dalmācijas krastā vai brauciens ar privātu
kuģi uz Kornatu salu arhipelāgu, pelde sālsezerā un maltīte uz kuģa. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu
celtņu drupas, bodītes, tirgus, unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens
ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Brauciens uz Istars pussalu gar ainavisko Kvarnera līci.
Opatija – elegantākā kūrortpilsētiņa Kvarneras līcī no Hābsburgu laikiem. Lidojums Rijeka – Rīga.
DaLmācijas krasts un istras pussala

8 dienas
Pula – senākā pilsēta Adrijas jūras austrumu piekrastē. Istras pussalas romantiskākā pilsētiņa Roviņa. 16.09.-23.09. 795 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). Romantiskā pilsētiņā uz salas Trogira (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.

NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM

8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Mūžīgā Venēcija. Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. Postojnas 21.10.-28.10. 545 3★★★
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 krodziņā, naksnīgā Budapeštas panorāma no Gellerta kalna. Mājupceļš ar autobusu.

www.impro.lv
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EIROPA // Serbija / Melnkalne / Horvātija / Slovēnija / Bulgārija / Itālija / Austrija /
ceļojuma apraksts

laiks

BALKĀNU MOZAĪKA Serbija, Melnkalne, Horvātija, Bosnija & Hercegovina

14 dienas
18.09.-01.10.

cena naktsmītnes

Serbijas galvaspilsēta Belgrada. Šarganska Osmica jeb Šargānas astoņnieks – atraktīvs izbrauciens
675 3★★★
kalnos pa vienu no Eiropas vecākajiem šaursliežu dzelzceļiem. Durmitora kalnu grēda: īpaši līkumoti
3★★
ceļi un arvien mainīgas varenas kalnu ainavas. Dabas diena gleznainākajā no Serbijas dabas parkiem
Uvacas upes kanjonā. Melnkalnes lepnums – tilts pāri Taras kanjonam (UNESCO) un gleznainā Taras upes ieleja. Atpūtas diena pie
Adrijas jūras Melnkalnes piejūras kūrortā. 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. Horvātijas dienvidu piekrastes pērle Dubrovnika (UNESCO). 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 un Bunas jaunības avots. Počitelj – izcili saglabājies viduslaiku nocietinātais ciematiņš no Osmāņu
impērijas laikiem. Jajce – viena no ainaviskākajām Bosnijas & Hercegovinas pilsētiņām. Plivas ezeru ūdensdzirnavas – no 19 savdabīgām
dzirnavām pirmās radušās jau Austroungārijas laikā. Unas nacionālā parka ūdenskritumu varenība un mūžīgā mainība – Strbački Buk un
Kulen Vakuf. Horvātijas galvaspilsēta Zagreba: katedrāle, Jelačiča laukums un noslēpumainās vecpilsētas ieliņas.

BALKĀNU KALEIDOSKOPS I Bosnija & Hercegovina, Serbija, Melnkalne, Albānija, Maķedonija 11 dienas
Lidojums Rīga – Dubrovnika, Saloniki – Rīga.
26.07.-06.08. 995 3★★★
Trebižatas upe un Kravicas ūdenskritums. Počitelj – izcili saglabājies viduslaiku nocietinātais
ciematiņš no Osmāņu impērijas laikiem. 400 gadu senais Mostaras tilts (UNESCO) – musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols
un Bunas jaunības avots. Daudznacionālā Bosnijas galvaspilsēta Sarajeva. Šarganska Osmica jeb Šargānas astoņnieks – atraktīvs
izbrauciens kalnos pa vienu no Eiropas vecākajiem šaursliežu dzelzceļiem. Dabas diena gleznainākajā no Serbijas dabas parkiem Uvacas
upes kanjonā. Melnkalnes lepnums – tilts pāri Taras kanjonam (UNESCO) un gleznainā Taras upes ieleja. Atpūtas diena pie Adrijas
jūras Melnkalnes piejūras kūrortā. 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. Albānijas galvaspilsēta Tirāna: Mātes Terēzas laukums, prezidenta pils, Enveras Hodžas rezidence, Bloka teritorija, Et’hem
Bey mošeja, pilsētas pulkstenis un nacionālā varoņa Skanderbeka laukums. Lielākais un dziļākais ezers Balkānos – gleznainais Ohridas
ezers Maķedonijas kalnu ielokā. Ohridas pilsēta (UNESCO). Brauciens ar kuģīti gar piekrasti Ohridas ezerā. St. Naum klosteris. 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.
BALKĀNU KALEIDOSKOPS II Maķedonija, Kosova, Albānija, Melnkalne un Dubrovnika Horvātijā 10 dienas

Lidojums Rīga – Saloniki, Dubrovniki – Rīga.
07.08.-16.08. 935 3★★★
Skopje un tās vecpilsēta Čarsija ar seno Austrumu tirgu, akmens tilts pār Vardaras upi, Daud pašā
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. Prizrena – skaistākā pilsēta Kosovā, muzejs zem klajas debess – Osmaņu kvartāls, pareizticīgo baznīcas – raibu
raibais kultūrvēstures kokteilis. Vakars kādā no krodziņiem pie Bistricas upes. Albānijas galvaspilsēta Tirāna: Mātes Terēzas laukums,
prezidenta pils, Enveras Hodžas rezidence, Et’hem Bey mošeja, pilsētas pulkstenis un nacionālā varoņa Skanderbeka laukums. 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. Skadaras ezera nacionālais parks – kalnu ieskautā putnu paradīze, Vrpazar, Lesendro cietoksnis, zvejnieku
ciematiņi – harmoniska, mierpilna ainava. Augstu kalnā, aizas malā esošais Ostrogas klosteris (12. gs.) – viena no visapmeklētākajām
ortodoksālās baznīcas svētnīcām Balkānos. Horvātijas dienvidu piekrastes pērle Dubrovnika (UNESCO).

BALKĀNU KALEIDOSKOPS III

Bosnija & Hercegovina, Albānija, Meteoras klosteri Grieķijā un Dubrovnika Horvātijā
9 dienas
Lidojums Rīga – Rijeka, Saloniki – Rīga. Unas nacionālā parka ūdenskritumu varenība un mūžīgā
09.09.-17.09. 875 3★★★
mainība – Strbački Buk un Kulen Vakuf. Plivas ezeru ūdensdzirnavas – no 19 savdabīgām dzirnavām
pirmās radušās jau Austroungārijas laikā. Jajce – viena no ainaviskākajām Bosnijas & Hercegovinas pilsētiņām. 400 gadu senais Mostaras
tilts (UNESCO) – musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols un Bunas jaunības avots. Počitelj – izcili saglabājies viduslaiku
nocietinātais ciematiņš no Osmāņu impērijas laikiem. Skadaras ezera nacionālais parks – kalnu ieskautā putnu paradīze, Vrpazar,
Lesendro cietoksnis, zvejnieku ciematiņi – harmoniska, mierpilna ainava. Albānijas galvaspilsēta Tirāna: Mātes Terēzas laukums,
prezidenta pils, Enveras Hodžas rezidence, Bloka teritorija, Et’hem Bey mošeja, pilsētas pulkstenis un nacionālā varoņa Skanderbeka
laukums. 1000 pakāpienu pilsēta Džirokastro (UNESCO). Meteoras klintis un klosteru kolonija, kuru visprecīzāk raksturo apzīmējums
klosteri debesīs.

BALKĀNU KALEIDOSKOPS IV

Melnkalne, Ziemeļalbānijas dabas parki, Kosova un Dubrovnika Horvātijā
8 dienas
Lidojums Rīga – Dubrovnika – Rīga. Augstu kalnā, aizas malā esošais Ostrogas klosteris (12. gs.) – viena 28.06.-05.07. 825 3★★★
no visapmeklētākajām ortodoksālās baznīcas svētnīcām Balkānos. Skadaras ezera nacionālais parks –
kalnu ieskautā putnu paradīze, Vrpazar, Lesendro cietoksnis, zvejnieku ciematiņi – harmoniska, mierpilna ainava. Škodras pilsētiņa ar
promenādi, suvenīru bodītēm un romantisku vecpilsētu. Brauciens pa Komani ezeru, vērojot mežonīgos, stāvos Albānijas ziemeļu Alpus.
Pastaiga pa Valbonas ielejas nacionālo parku. Vīna degustācija lielākajā Balkānu vīna darītavā Rakovecā. Prizrena – skaistākā pilsēta
Kosovā, muzejs zem klajas debess – Osmaņu kvartāls, pareizticīgo baznīcas – raibu raibais kultūrvēstures kokteilis. Tradicionālo albāņu
ēdienu baudīšana zemnieku saimniecībā. 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. Melnkalnes lepnums – tilts pāri Taras kanjonam (UNESCO) un gleznainā Taras upes ieleja. Horvātijas dienvidu
piekrastes pērle Dubrovnika (UNESCO).
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3★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

Vācija

ceļojuma apraksts

laiks

BALKĀNU TRIJSTŪRIS Bulgārija, Maķedonija, Albānija

9 dienas
29.04.-07.05.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Stambula – Sofija – Tirāna – Stambula – Rīga. Bulgārijas galvaspilsēta Sofija.
775 3★★★
Bulgārijas sakrālās mākslas šedevrs 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).

IZBAUDI SLOVĒNIJU! ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
9 dienas
Kas ir žriklofi? Kas kopīgs Toskānai ar Goriška Brda reģionu? Kā no melniem kumeliņiem top par
31.07.-08.08. 595 3★★★
baltiem zirgu baleta dalībniekiem? Kādus dziļumus sevī slēpj Slovēnijas alas un ezeri?
! 3★★
Jaunums
5 naktis viesnīcā kalnu kūrortā Cerkno.
ø
Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna degustācija. Viena no Eiropas mazākajām
galvaspilsētām – Ļubļana. Pārgājiens līdz Divļe jezero smaragdzaļajiem ūdeņiem. Tradicionālā ēdiena žriklofi gatavošanas meistarklase –
degustācija. Goriška Brda ķiršu un vīna dārzi no Gonjače panorāmas torņa. Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas ezera:
pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas augstāko virsotni Triglavu. Vintgara klinšu kanjons ar ūdenskritumu. Ainaviskā Alpu ieskautā
kūrortpilsēta Bleda ezera krastā. Iespaidīgās Skočjanskas stalaktītu alas (UNESCO). Vipavas ielejas raksturīgo vīnu baudīšana ar
tradicionālajām uzkodām. Lipicas zirgu audzētava. Kalnu paslēptais Fraņje hospitālis. Atvadu pikniks Cerkno apkārtnes kalnos ar vīnu
un dziesmām! Eizenštates apgleznotās māju fasādes un pilsētas simbols – Esterhāzi pils. Grupas vadītāja Liene Bernsone.
EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS – SLOVĒNIJA

8 dienas
Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna degustācija. Slovēnijas galvaspilsēta
25.06.-02.07. 440 3★★★
Ļubļana. Adrijas jūras pērle, populārais Slovēnijas kūrorts Piraņa. Postojnas stalaktītu alas. Leģendām
3★★
apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Lipicas zirgu audzētava un zirgu balets. Ainaviskā Alpu ieskautā
kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezera krastā. Vintgara klinšu kanjons ar ūdenskritumu. Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie
Bohiņas ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas augstāko virsotni Triglavu. 3 naktis viesnīcā pie gleznainā Bledas ezera!

APBRĪNOJAMĀ SLOVĒNIJA Slovēnijas dabas brīnumi!
8 dienas
Folianti nodzeltē, pilsētu spožums nobāl, bet dabas grāmata ik gadus iznāk jaunā izdevumā.
02.09.-09.09. 575 3★★★
(H. K. Andersens.) Turpceļš ar autobusu. Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna
3★★
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.
VĪNE, VENĒCIJA UN SLOVĒNIJAS DABAS SKICES
7 dienas
Turpceļš ar autobusu. Ķeizariskā Vīne: Rātsnams, Stefana katedrāle, Hofburgas monumentālais
14.06.-20.06. 525 3★★★
ansamblis,Vīnes operas ēka, Hundertvasera arhitektūra. Hābsburgu barokālā vasaras rezidences
! 3★★
Jaunums
Šēnbrunnas pils un parks. Pelde Fridriha Hundervasera projektētajā Rogner Bad Blumau SPA
kompleksā. Vintgara klinšu kanjons ar ūdenskritumu. Ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezera krastā. Postojnas
stalaktītu alas. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Venēcijas varenības laiku lieciniece – Pirana. Skaistā un dekadentiskā
kanālu simfonija Venēcija. Krāsainā rokdarbnieču sala Burāno un seno stiklinieku tradīciju glabātāja Murano sala. Lidojums Venēcija – Rīga.
BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS

7 dienas
Bavārijas galvaspilsēta Minhene: Rātslaukums, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs
01.05.-07.05. 395 3★★★
pasaulē. Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Noišvānšteina un Linderhofa. Tipiskiem Bavārijas
3★★
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.
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VĪNE UN DONAVAS LOKS

5 dienas
04.05.-08.05.

265

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.

3★★★
3★★

AUSTRIJAS ROMANCE – ZALCKAMERGŪTA
7 dienas
Mocarta un slavenās filmas Mūzikas skaņas pilsēta Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības iela,
10.07.-16.07. 395 3★★★
Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Hellbrunnas pils strūklakas. Gleznainā sāls pilsēta
3★★
Halštate ezera krastā. Pacēlājs Dahšteinas kalnos un Dahšteinas milzu ledus alas, kurās ledus
sienu biezums ir līdz pat 25 m. Vakars folkloras ansambļa pavadībā. Altaussee sālsraktuves. Brauciens ar kuģīti pa trim Zalckamergūtas
ezeriņiem līdz Traunas upes iztekai. Termālais baseins Bādišlē. St. Gilgenas apskate.
ALPU KALNOS PIE TRĪS VALSTU ROBEŽĀM Austrija, Itālija, Šveice

9 dienas
Rosība Tiroles stikla pilsētiņas Ratenbergas stiklinieku darbnīcās. Kaunertāles augstkalnu ceļš
16.07.-24.07. 645 3★★★
(2750 m v.j.l.), kuru veido serpentīns ar 29 kalnu ceļa līkumiem. Pacelšanās līdz 3108 m v.j.l. ar
! 3★★
Jaunums
Karlesjochbahn pacēlāju, ļaus izbaudīt panorāmas skatu uz 3 valstu Alpu kalniem. Zammerlohas
aizas savdabīgie klinšu veidojumi. Kalnu ciems Ladis un Laudekas pils uz klints virs Innas upes. Dienvidtiroles ainaviskie vīna dārzi
un noslēpumainais 14. gs. baznīcas tornis Reschen ezera vidū. Trautsmandorfas pils dārzi Alpu kalnu terasēs. Baltvīnu degustācija
un pastaiga Senales ielejas pilsētiņā Merano. Pārgājiens Tiroles augstkalnu terasē Serfaus – Fiss kalnu reģionā. Šveices kalnu kūrorts
Samnaun un iepirkšanās. Brauciens ar Šveices Bernina Express kalnu vilcienu. Valtelinas ielejas Tirano pilsētiņa un svētceļotāju iecienītā
bazilika. Īpaša no griķu miltiem gatavota itāļu pasta. Raftings pa Innas upi. Grupas vadītāja Liene Bernsone.

AUSTRIJAS lielais loks visaptverošākais Austrijas maršruts!

8 dienas
Lidojums Rīga – Minhene. Četras krāšņākās Austrijas pilsētas: ķeizariskā Vīne, Štīrijas galvaspilsēta
09.08.-16.08. 570 3★★★
Grāca, Mocarta un slavenās filmas Mūzikas skaņas pilsēta Zalcburga un ziemas sporta veidu paradīze
3★★
un Tiroles galvaspilsēta Insbruka. Šēnbrunnas pils un parks Vīnē. Krimla ūdenskritums, kura spēcīgā
ūdens straume krīt trijās kaskādēs – kopumā 380 m. 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.

IZBAUDI AUSTRIJU ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
9 dienas
Lielākais Eiropas pazemes ezers Hintersbrīlē. Lipicas šķirnes zirgu audzētava Piber. Štīrijas vīna,
20.08.-28.08. 595 3★★★
siera un ķirbju eļļas degustācijas. Štīrijas galvaspilsēta Grāca – otra lielākā pilsēta Austrijā. Grāca ir
! 3★★
Jaunums
slavena ar savām universitātēm, izcilām celtnēm un kultūras pasākumiem. Ziedu pilsēta St.Veit an
ø
den Glan – Karintijas skaistākās pilsētas titula ieguvēja. Karintijas galvaspilsēta Klāgenfurte, kuru arī
tagad sargājot mītiskais Lindvurmas pūķis – attēlots pilsētas ģērbonī, pūķis ir arī tās simbols. Austrijas Alpu Grosgloknera panorāmas
ceļš. Verfenes ledus alas 1641 m augstumā – vienas no lielākajām zināmajām ledus alām pasaulē. Mocarta un slavenās filmas Mūzikas
skaņas pilsēta Zalcburga: Mirabellas pils un dārzs, Labības iela, Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis. Pacēlājs Zalckamergūtā,
Zwölfershorn kalna virsotnē. Vīne: Rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera,
Šēnbrunnas pils, Hundertvasera arhitektūra.
BERLĪNE, BRĒMENE, HAMBURGA, LĪBEKA
6 dienas
Hamburga – otrā lielākā Vācijas pilsēta ar milzīgu upes ostu, noliktavu pilsētiņu, Garšvielu un Vācijas
03.05.-08.05. 320 3★★★
muitas muzejiem, St. Pauli kvartāls ar izpriecām un Reperbānis, kur rosība sākas līdz ar tumsas
3★★
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.
IZBAUDI AUSTRUMBAVĀRIJU NO MAINAS LĪDZ DONAVAI ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā 8 dienas
Europa-Rosarium ir pasaulē lielākā rožu kolekcija ar vairāk nekā 8500 rožu šķirnēm vairāk nekā 12 ha 07.07.-14.07. 495 3★★★
lielā platībā. Četrpadsmit svēto aizlūdzēju baznīca ir viens no skaistākajiem baroka – rokoko laika
! 3★★
Jaunums
meistardarbiem Dienvidvācijā. Verthaimas pilsdrupas atrodas Mainas un Tauberes upes satekā augstu
ø
virs vecpilsētas. Kopā ar vietējo gidu ciemošanās pie miesnieka, maiznieka un vīndara ekskursijā
Verthaimas garšas. Ulma – Donavas krastos un pilsētā notiekošais Donavas festivāls. Pastaiga pa izziņas taku, izbaudot dabu un uzzinot,
kas ir maultaša. Rēgensburga – vislabāk saglabājusies Vācijas lielpilsēta Donavas krastā ar vairāk nekā 2000 gadu vēsturi. Pārgājiens gar
Donavas skaistāko ieleju – Donaudurhbrukas aizu no Kelhaimas līdz Veltenburgas klosterim. Pasava – Venēcija pie Donavas. Frankonijas
sirds – Tjuhersfelde. Grupas vadītāja Monta Skadiņa.
TIROLES UN BAVĀRIJAS ALPI

8 dienas
Melkas klosteris. Zalcburga: Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis, Mirabellas pils un dārzs,
16.07.-23.07. 425 3★★★
Labības iela. Sāls raktuves Halleinā. Bavārijas Alpi: Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti
3★★
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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3★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

HB – puspansija: brokastis un vakariņas

ceļojuma apraksts

laiks

BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS

8 dienas
23.07.-30.07.
17.09.-24.09.

cena naktsmītnes

Bamberga – alus un impērijas pilsēta uz septiņiem pakalniem. Bavārijas galvaspilsēta Minhene:
480 3★★★
Rātslaukums, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē. Bavārijas pasaku karaļa
3★★
Ludviga II pilis Noišvānšteina, Linderhofa un Herenchiemsse. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un
HB
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 ir viena no skaistākajām Vācijas un Saksijas
zemes pilsētām: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.

Reinas un Mozeles ielejas, Luksemburga un ziemeļu venēcija brige
6 dienas
Lidojums Rīga – Diseldorfa. Maincas sešu torņu Doms, vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Koblenca –
25.07.-30.07. 695 3★★★
pilsēta pie Mozeles ietekas Reinā. Reinas ieleja. Leģendām apvītā Lorelejas klints un brauciens ar
3★★
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.
IZBAUDI VĀCIJAS ROMANTISKĀS PILSĒTAS, ŠVARCVALDI UN BĀDENI-VIRTEMBERGU

ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
9 dienas
Nirnberga – senā franku metropole ar greznām un romantiskām pildrežģu mājiņām, vācu impērijas
06.08.-14.08. 575 3★★★
dārgumu krātuve. Vācu balto desiņu (weißwurst) degustācija Vācijas romantiskā ceļa jaukākā pilsēta
! 3★★
Jaunums
Rotenburga pie Tauberes upes un Dinkensbīle. Bad Urach – Švābu Albas sirds, viduslaiku arhitektūras
ø
pērle un termālais veselības kūrorts. Pārgājiens (7,3 km) uz 37 m augsto Urahas ūdenskritumu
un Hohenurahas pilsdrupām, no kurām paveras panorāmas skats uz Švābu Albas kalnieni, kas ir 220 km gara un 40 km plata kalnu
grēda. Iespēja apmeklēt AlbThermen SPA. Eslingenes apskate, ekskursija un degustācija vācu dzirkstošā vīna Kessler darītavā. Greznās
Ludvigsburgas pils un dārzu apskate. Švarcvaldes lepnums – ķiršu torte. Tribergas ūdenskritums – augstākais (163 m) ūdenskritums
Vācijā. Pasaules lielākais dzegužpulkstenis un Švarcvaldes vecākā māja – Vogtsbauernhof. Romantiskā Lihtenšteinas pils, kura iemūžināta
Vilhelma Haufe romānā. Štutgartes apskate. Iepazīšanās ar Bādenes-Virtembergas vīna darīšanas tradīcijām un degustācija. Vācijas
garākā ala – Velna ala (1500 m) un svaigi kūpinātu foreļu baudīšana. Grupas vadītāja Monta Skadiņa.

MINHENE, ZALCBURGA, TIROLES UN BAVĀRIJAS ALPI

6 dienas
Lidojums Rīga – Minhene. Bavārijas galvaspilsēta Minhene: Rātslaukums, Olimpiskais centrs,
14.08.-19.08. 695 3★★★
Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē. Vācijas augstākā virsotne Cūgšpice. Pastaiga Partnahas
3★★
aizā. Insbruka – Alpu kalnu ieskautā Tiroles galvaspilsēta Innas upes krastā. Austrijas miljonāra
Svarovska kristālu muzejs. Krimla ūdenskrituma spēcīgā ūdens straume krīt trijās kaskādēs – kopumā 380 m. Hitlera mītne
Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru līdz Bartolomē pussalai. Zalcburga: Mocarta muzeji, Hoenzalcburgas cietoksnis,
Mirabellas pils un dārzs, Labības iela. Lidojums Minhene – Rīga.

BādenBādene, Švarcvalde, Elzasa, Reinas un Mozeles ielejas
9 dienas
Lidojums Rīga – Frankfurte. Maincas sešu torņu Doms, vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Bādenbādene – 17.08.-25.08. 645 3★★★
elegantais kūrorts, kuru savulaik bija iecienījuši eiropiešu aristokrāti. Švarcvaldes kalnu ceļš, pastaiga
3★★
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.
IZBAUDI ELZASU UN BĀDENI-VIRTEMBERGU ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
8 dienas
Baucene – torņu pilsēta Šprē upes krastā. Heidelberga – viena no Vācijas skaistākajām pilsētām.
23.10.-30.10. 535 3★★★
Heidelbergas pils apskate. Teikām apvītais Mummelsee ezers augstu kalnos. Vēsturiskās un modernās
! 3★★
Jaunums
Strasbūras apskate kājām un braucot ar kuģi pa Ilas upi. Bādenbādenes apskate un termālais baseins.
ø
Vaļņu ieskautā Egisaima un Elzasas vīna ceļa pilsētiņa Rikvīra. Elzasas vīni un franču delikateses –
vīngliemeži ķiploku svietā un varžu kājiņas. Rudenīgi košā Lāras vecpilsēta ar daudzkrāsaino krizantēmu svētkiem. Pasaulē lielākā
ķirbju izstāde Ludvigsburgas dārzos. Grupas vadītāja Monta Skadiņa.
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EIROPA // Vācija / Šveice / Francija / Itālija
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

BERLĪNE, Drēzdene UN IEPIRKŠANĀS VĀCIJĀ

5 dienas
Berlīne: Aleksandra laukums un Pasaules laika pulkstenis, 365 m augstais televīzijas tornis, centrālā iela 16.11.-20.11. 225 3★★★
Unter den Linden, Brandenburgas vārti – sadalītās un atkal apvienotās pilsētas simbols, Potsdamas
3★★
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 12.12.-17.12. 280 3★★★
(Christkindlesmarkt) – viskrāšņāko un bagātīgāko Ziemassvētku tirdziņu Vācijā. Romantiskā viduslaiku
3★★
pilsētiņa Rotenburga par godu svētkiem uzbur teatralizētu uzvedumu ar viduslaiku tradīcijām,
saldumu tirgotājiem, svecītēm un bērnu drauga Reiterles 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.

PA KARAĻA LUDVIGA PĒDĀM – NO MINHENES LĪDZ RĒGENSBURGAI
7 dienas
Lidojums Rīga – Minhene. Vācijas augstākā virsotne Cūgšpice. Pastaiga Partnahas aizā. Bavārijas
22.08.-28.08. 545 3★★★
galvaspilsēta Minhene: Rātslaukums, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē.
3★★
Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Noišvānšteina, Linderhofa un Herenchiemsse. Tipiskiem
Bavārijas kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Ludviga II dzimšanas dienas pasākumi 24. augustā.
Visievērojamākā Dienvidvācijas baroka celtne – Etāles klosteris. Pasava – Venēcija pie Donavas. Bavārijas meža augstākā virsotne Grosser
Arber (1457 m v.j.l.). Stikla pūtēju pilsētiņa Bodenmaisa. Walhalla – pēc Atēnu Panteona parauga celta ēka, kurā apskatāmi ar Vāciju saistīto
slaveno cilvēku krūšutēli, sasniedzama, uzkāpjot pa 365 pakāpieniem. Rēgensburga – vislabāk saglabājusies Vācijas lielpilsēta Donavas
krastā ar vairāk nekā 2000 gadu vēsturi. Saksijas Šveices nacionālā parka dabas pērle – Bastei klinšu parks. Mājupceļš ar autobusu.
M2 (mATERHORNS UN mONBLĀNS)

9 dienas
Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu. Santis kalns, no kura virsotnes skaidrā 16.07.-24.07. 595 3★★★
laikā paveras skats uz apkārtējām valstīm. Cermata – kalnu ciematiņš bez auto, to var sasniegt
3★★
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 ūdenskritums 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. 695 3★★★
kura virsotnes skaidrā laikā paveras skats uz apkārtējām valstīm. Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee
3★★
ezera krastā. Reinas ūdenskritums tiek uzskatīts par varenāko Eiropā. Šveices galvaspilsēta Berne.
Trimmelbaha ūdenskritums 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. Vispopulārākās vietas pie ezera ir līcis starp Palanzu un Strēzu, kur
atrodas pludmales un Boromē salas, kuras piemērotos laika apstākļos var sasniegt ar kuģīti. Lidojums Milāna – Rīga.

ŠVEICES LIELAIS LOKS

10 dienas
Mainavas sala – paradīze tiem, kuri mīl eksotiskus augus un ziedus. Reinas ūdenskritums, kas tiek
18.08.-27.08. 695 3★★★
uzskatīts par varenāko Eiropā. Nestle šokolādes ražotne un Gruyere pilsētiņa. Šveices galvaspilsēta
3★★
Berne. Pastaiga kalnos Kanderstegas ielejā. Trimmelbaha ūdenskritums 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. Kalnu ieskautā Lucerna – tūristu iemīļota Centrālšveices pilsēta Vierwaldstättensee
ezera krastā. Pacēlājs uz Titlis kalnu. Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola. Ekskursija pa
Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu. Drēzdene – Elbas Florence, kura ir viena no skaistākajām Vācijas un Saksijas zemes
pilsētām: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.

KARNEVĀLS NICĀ UN CITRONI MENTONĀ Francija, Itālija
8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Nicas karnevāla ziedu un gaismu parādes – plašākais un krāšņākais pasākums 12.02.-19.02. 675 3★★★
visā Vidusjūras piekrastē. Karnevāla laikā ielās redzami cilvēki ar balti krāsotām sejām, maskās, greznos,
3★★
ekstravagantos un ziediem rotātos tērpos. Nica ir viens no lielākajiem un atpazīstamākajiem Francijas
kūrortiem Vidusjūras piekrastē. 5 km garā Angļu promenāde (Promenade des Anglais) jūras krastā der gan skaistam rīta skrējienam, gan
lieliskai pastaigai uz hoteļu, palmu un jūras fona. Senpoldevansa – viens no slavenākajiem un visvairāk apmeklētajiem kalnu ciemiem.
Citronu jeb zelta augļu parāde Mentonā, kurā piedalās ar citrusaugiem greznoti auto, prezentējot gigantiskas figūras, ielās skan fanfaras,
spēlē orķestri. Grāsa – Francijas smaržu galvaspilsēta, kuras slava aug lavandu, mimozu, jasmīnu un rožu laukos. Kannu ziedu laiki sākās,
pateicoties starptautiskajam kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai. Senrafaelas piekraste jeb sarkanās Esterelas klintis. Karaliskā
Monako pundurvalstiņa un Montekarlo azartspēļu elle. Alba – atpazīstama kā balto trifeļu galvaspilsēta. Itālijas vīnu degustācija. Štīrijas
galvaspilsēta Grāca. Mājupceļš ar autobusu.
Ieejas biļetes (sēdvietas tribīnēs) Nicas karnevāla ziedu un gaismu parādēs, citronu parādē Mentonā ir iekļautas ceļojuma cenā!
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3★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ceļojuma apraksts

laiks

PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA

6 dienas
26.04.-01.05.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle,
695 3★★★
Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Normandijas nozīmīgākā
3★★
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. Šartras katedrāle – unikāla arhitektūras, matemātikas un filozofijas sintēze.

Šveice, lihtenšteina, monako un dienvidfrancija

9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu. Santis kalns, no kura virsotnes 01.07.-09.07. 775 3★★★
paveras skats uz vairākām valstīm. Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā. Ūdens
3★★
izgrauztā Āres aiza ir 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 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.

franču bohēma
8 dienas
Lidojums Rīga – Nica – Rīga. Baroneses Beatrises Rotšildas rozā villa un dārzi. Nica – Cote d’Azur jeb
12.07.-19.07. 895 3★★★
Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras krastā. Provansas vīndaru tradīciju
3★★
iepazīšana un degustācija. Strūklaku pilsēta Eksaprovansa. Les Calaques – šaurie līcīši starp Marseļu un
Kasisu (Cassis). Marseļa – Francijas vecākā un trešā lielākā pilsēta, kuru romieši dibināja 103. gadā p.m.ē., un kādu laiku tā bijusi visas Provansas
galvaspilsēta. Senremī (St.Remy de Provence) 1503. gadā piedzima Nostradams, kurš kļuva slavens ar saviem mistiskajiem pareģojumiem.
Lebo (Les Baux de Provence) citadele, no kuras vecās pils paveras fantastisks skats uz Pekles ieleju un klintīm. Kamargas dabas parks –
savvaļas zirgu īpaši aizsargājamā zona un St.Maries de la Meer. Svētdienas tirgus L`Isle sur la Sorgue. Abbey Senanque un elegantie lavandu
lauki. Krāsu ciems Roussillon vēl līdz 20. gs. 30. gadiem bija okera ieguves centrs. Aviņona – kādreizējā pāvestu rezidence ar Senbenezē
tiltu un pili. Grāsa – Francijas smaržu galvaspilsēta. St-Raphael piekrastes panorāmas ceļš. Senpoldevansa (St. Paul de Vence) – viens no
slavenākajiem un visvairāk apmeklētajiem kalnu ciemiem. Kannas – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties starptautiskajam kinofestivālam.
FRANCIJAS RIVJĒRA
5 dienas
Lidojums Rīga – Nica – Rīga. Baroneses Beatrises Rotšildas rozā villa un dārzi. Nica – Cote d’Azur jeb
19.07.-23.07. 675 3★★★
Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un
3★★
konferenču centrs, muzeju cienītāju meka. Atpūta Cote d’Azur piekrastē. Kannas – ziedu laiki pilsētā
sākās, pateicoties starptautiskajam kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai. Monako – otra mazākā, taču viena no bagātākajām
valstīm pasaulē. Montekarlo azartspēļu elle. Grāsa – Francijas smaržu galvaspilsēta, kuras slava aug lavandu, mimozu, jasmīnu un
rožu laukos. Napoleona ceļš – brauciens pa Ronas Alpu panorāmas ceļu, kurš savu vārdu ieguvis, pateicoties ievērojamā karavadoņa
varonīgajam gājienam no piekrastes pāri Alpiem. Verdonas aiza ļaus tvert nepieradinātas dabas ainavas Vidusjūras malā. Mustjēsentmarī
(Moustiers Saints Marie) – pievilcīga kalnu pilsētiņa, kas ir slavena ar faience keramikas tradīcijām.
PARĪZE, ATLANTIJAS PIEKRASTE UN LUĀRAS IELEJA

9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara. Normandijas nozīmīgākā pilsēta Ruāna 29.07.-06.08. 685 3★★★
ar slaveno katedrāli un Žannas d’Arkas sārta vietu. Fekampa – kādreizējā svētceļnieku vieta ar
3★★
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.
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EIROPA // Francija / Benelux / Spānija
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

BASKU ZEME, BORDO, DORDOŅAS IELEJA, PIRENEJI UN SANSEBASTJANA Spānija, Francija 8 dienas

Lidojums Rīga – Frankfurte – Bilbao – Frankfurte – Rīga. Bilbao – basku lielākā pilsēta, rūpniecības centrs 22.06.-29.06. 895 3★★★
un nozīmīga tirdzniecības osta. Pilsētas galvenais tūrisma magnēts – Gugenheima modernās
! 3★★
Jaunums
mākslas muzejs. Vitorija (Gastez) – senākā daļa tika pamatīgi pārbūvēta pēc uzvaras pār mauriem,
taču bagātību pilsēta ieguva ar vilnas un dzelzs tirdzniecību. Pamplona jeb Iruña basku valodā ir lepnās un drosmīgās Navarras karalistes
galvaspilsēta. Col du Tourmalet pāreja – leģendārā velobrauciena Tour de France grūtākais kalnu posms, kur pārejas augstākā vieta ir
2115 m v.j.l. Ar moderniem pacēlājiem iespējams sasniegt vienu no augstākajām Pireneju virsotnēm Pic du Midi de Bigorre. Viens no
Pireneju iespaidīgākajiem dabas fenomeniem – Gavarnie cirks. 19. gadsimta beigās Sansebastjana izvietojās skaista jūras līča malā,
kas pēc formas līdzinās gliemežvākam. Līča pretējās pusēs kā sargi paceļas divi kalni – Monte Urgull un Monte Igueldo. Sansebastjana
kļuva par populāru spāņu aristokrātijas atpūtas vietu. Bordo – otra vecākā tirdzniecības osta Francijā. Mūsdienās Bordo ir Francijas piektā
lielākā pilsēta, kuras vārdu pasaulē pazīst, pateicoties arī Bordo vīniem. 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. Sarla – viduslaiku un renesanses namu paradīze, zosu aknu (foie gras) un valriekstu
tirdzniecības centrs. Rokamadūra – pilsēta, kuras viduslaiku mājas un torņi šķiet kā izauguši no klints. Lurda – neliela pilsētiņa Pireneju
priekškalnēs, kura mūsdienās plaši pazīstama kā Svētās Marijas parādīšanās vieta, kas ir par iemeslu lielam svētceļnieku pieplūdumam.

PARĪZE, ŽIVERNĪ UN LUĀRAS IELEJA

6 dienas
Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle,
02.08.-07.08. 695 3★★★
Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Impresionisma
3★★
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, COSTA BRAVA UN BARSELONA
8 dienas
Lidojums Rīga – Nica – Barselona – Rīga (03.09.-10.09.).
03.09.-10.09. 850 3★★★
Lidojums Rīga – Barselona – Milāna – Rīga (24.09.-01.10.).
24.09.-01.10.
3★★
Karaliskā Monako pundurvalstiņa un Montekarlo azartspēļu elle. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas
Rivjēras dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs. Kannas – ziedu
laiki pilsētā sākās, pateicoties starptautiskajam kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai. 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. 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, jaunās mākslas paraugi L`Eixample rajonā.
Kamargas dabas parka apskate paredzēta tikai 03.09.-10.09. ceļojuma laikā.
FRANCIJAS VIDIENE – VULKĀNU ZEME, MONBLĀNS, FRANŠKONTĒ UN ELZASAS VĪNA CEĻŠ 10 dienas
Lidojums Rīga – Parīze. Klermona-Ferāna (Clermont-Ferrand) – seno vulkānu zemes galvaspilsēta.
09.08.-18.08. 695 3★★★
To mēdz saukt par melno pilsētu. Tā izaugusi apdzisuša vulkāna vietā 400 m augstumā v.j.l., un tās
! 3★★
Jaunums
celtniecībā kā būvmateriāls daudz izmantota lava. 4000 gadus vecā Overņas vulkānu jaunākā grēda –
Doma kalnu grēda, kuru veido 112 apdzisuši vulkāni. Pijdedoms (Puy de Dome), kura augstums ir 1465 m v.j.l. Lepija (Le Puy-en-Velay) –
neparasta pilsēta, kas aizņem apdzisuša vulkāna ieplaku. Viena no neparastākajām ģeoloģiskajām vietām Francijā – pazemes pasaule
Goufre de Padirac. Nokļūšana 103 m dziļā, milzīgā krāterī, kas izveidojies alas iebrukuma rezultātā. Rokamadūra – pilsēta, kuras viduslaiku
mājas un torņi šķiet kā izauguši no klints. Rokfora, ko slavenu padarījusi siera šķirne. Eiropas augstākais viadukts Milo (Millau), kas atklāts
2004. gadā. Klinšu veidojumu parks Chaos de Montpellier-le-Vieus un Aven Armand pazemes grota. Aviņona – kādreizējā pāvestu
rezidence ar Senbenezē tiltu un pili. Alpu kalnu augstākā virsotne Monblāns un pasaulslavenais kalnu kūrorts Šamonī. Romantiskā
Francijas mazpilsētiņa Anesī. Vouglans (Lac de Vouglans) – trešais lielākais mākslīgais ezers Francijā. Viena no Juras kalnu skaistākajām
vietām ir Erisonas ieleja un tās ūdenskritumi – Cascades du Herrison. Ciemats Baume-les-Messieurs atrodas triju slēgto rekilē (les recules)
ieleju krustpunktā. Elzasa (d`Alsace) – Francijas ziemeļaustrumu pierobežas rajons, kurš robežojas ar Reinu un slavens ar savu vīna ceļu.
Elzasas vīna degustācija. Strasbūras varenā Dievmātes katedrāle, vēsturiskais centrs un Eiroparlamenta ēka. Heidelbergas iespaidīgais
senais tilts Alte Brücke pār upi ar deviņām arkām un varenā Heidelbegas pils. Mājupceļš ar autobusu. Grupas vadītāja Vita Lākute.
IZBAUDI FRANCIJU ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
8 dienas
Lidojums Rīga – Parīze – Nica – Rīga. Versaļas pils – Francijas galma pastāvīgā rezidence no 1682. līdz 23.08.-30.08. 995 3★★★
1789. gadam un valsts politiskais centrs absolūtisma laikā. Luāras ieleja – Francijas dārzs jeb Valdnieku
! 3★★
Jaunums
ieleja. Šambora – varenākā no Luāras pilīm, franču renesanses laika arhitektūras šedevrs. Šenonso –
ø
Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras upi. Konjaka – ja māju sienas ir
apaugušas ar melnu sēnīti, tas liecina, ka tajā tiek glabāts konjaks un tas izgaro mājas iekšienē. Bordo – otra vecākā tirdzniecības osta
Francijā. Mūsdienās Bordo ir Francijas piektā lielākā pilsēta, kuras vārdu pasaulē pazīst, arī pateicoties Bordo vīniem. Dune du Pilat –
Eiropas lielākā smilšu kāpa. Austeru degustācija Arkašonā. Senemiljona – kaļķakmens klinšu ieskautais vīndaru ciematiņš pie Bordo.
Sarla – viduslaiku un renesanses namu paradīze, zosu aknu (foie gras) un valriekstu tirdzniecības centrs. Dordoņas ieleja – dabas veidots
brīnums, viena no Francijas krāšņākajām un auglīgākajām ielejām. Rokamadūra – pilsēta, kuras viduslaiku mājas un torņi šķiet kā
izauguši no klints. Rokfora, ko slavenu padarījusi siera šķirne. Eiropas augstākais viadukts Milo (Millau), kas atklāts 2004. gadā. Aviņona –
kādreizējā pāvestu rezidence ar Senbenezē tiltu un pili. Gāras tilts (Pont du Gard) – jau paši romieši uzskatīja, ka 49 m augstais tilts ir
viņu būvniecības īpašs sasniegums. Lebo (Les Baux de Provence) citadele, no kuras vecās pils paveras fantastisks skats uz Pekles ieleju un
klintīm. Les Calaques – šaurie līcīši starp Marseļu un Kasisu (Cassis). Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu
promenādi jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs.
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3★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

PARĪZE, KARALISKĀ LUĀRAS IELEJA, HERCOGU BURGUNDIJA UN LIELHERCOGU LUKSEMBURGA 9 dienas

20.08.-28.08. 670 3★★★
Lidojums Rīga – Parīze. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa
arka, Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Luāras ieleja – Francijas
! 3★★
Jaunums
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 ar skaistiem
franču stila dārziem. Tūra – kristietības centrs agrajos viduslaikos, Turēnas novada galvaspilsēta. Ekskursija un degustācija Burgundijas
sinepju ražotnē. Bona (Beaune) – viena no Burgundijas pērlēm. Hotel-Dieu 1443. gadā kā slimnīcu trūcīgajiem izveidoja Burgundijas
hercoga kanclers Nikolā Rolēns. 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. 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. Viens no slavenākajiem vīndaru ciemiem pasaulē un visā Burgundijā – Šablī (Chablis). Burgundijas
vīna degustācija. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, finanšu, banku darījumu un transporta
centrs. Mājupceļš ar autobusu.

PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA, KARNAKA UN kViberonas PUSSALA

7 dienas
Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Eiropas mākslas un vēstures metropole Parīze: Dievmātes katedrāle,
07.08.-13.08. 795 3★★★
Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Impresionisma sirds
3★★
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.

parīze, luksemburga un Mozeles ieleja
8 dienas
Kvedlinburga – pilsētiņa ar 800 gadu vecām pildrežģu mājām un gleznainām bruģētām ieliņām.
18.09.-25.09. 450 3★★★
Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Luvra, Elizejas lauki, Pompidū centrs, Sitē sala, mākslinieku
3★★
rajons Monmartrā. Parīzes simbols – 1889. gadā Pasaules izstādei būvētais Eifeļa tornis. Brauciens ar
kuģīti pa Sēnas upi. Franču mode, franču virtuve... Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, finanšu,
banku darījumu un transporta centrs. Mozele – lielākā Reinas pieteka ir 545 km gara. Abpus upei pāri bezgalīgajiem vīna dārziem, kuros
aug izcilas gaišo vīnogu šķirnes, slejas romantiskas pilis, kas kopā veido apburošu ainavu. Bernkastei – Kues apskate, baudot Mozeles
ielejas eleganci. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara.
MONAKO UN PROVANSAS KOLORĪTS
8 dienas
Lidojums Rīga – Nica – Rīga. Monako (Monaco) – otrā mazākā valsts pasaulē, taču viena no bagātākajām. 01.10.-08.10. 825 3★★★
Nepiedzīvota iespaidu intensitāte – jūrai atkarotās teritorijas un Moyenne Corniche ceļš uz Monako,
3★★
debesskrāpju piramīdas, dārzu eksotiskais krāšņums, visīstākā pils, vakaru teatralizētā gaisotne un jūsu
laimīgā roka, kurinot azartu Montekarlo kazino. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas Rivjēras dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi
jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs. Smaržu galvaspilsēta Grāsa. Senpoldevansa – viens no slavenākajiem un
visvairāk apmeklētajiem kalnu ciemiem. Kannas – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties starptautiskajam kinofestivālam un Zelta palmas zaru
dalīšanai. Strūklaku pilsēta Eksaprovansa. Marseļa – Francijas vecākā un trešā lielākā pilsēta, kuru romieši dibināja 103. gadā p.m.ē., un
kādu laiku tā bijusi visas Provansas galvaspilsēta. Lebo (Les Baux de Provence) citadele, no kuras vecās pils paveras fantastisks skats uz Pekles
ieleju un klintīm. Senremī (St.Remy de Provence) 1503. gadā piedzima Nostradams, kurš kļuva slavens ar saviem mistiskajiem pareģojumiem.
Aviņona – kādreizējā pāvestu rezidence ar Senbenezē tiltu un pili. Provansas vīndaru tradīciju iepazīšana un degustācija.
parīze, AMSTERDAMA, BRIGE UN ZIEDU LAIKS HOLANDĒ

7 dienas
Lidojums Rīga – Parīze. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki,
04.05.-10.05. 555 3★★★
modernās arhitektūras paraugs Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Franču mode,
3★★
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 muzejā Zaanse Schans 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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EIROPA // Benelux / Lielbritānija / Spānija / Īrija
ceļojuma apraksts

laiks

PAVASARIS BENELUX VALSTĪS

7 dienas
12.04.-18.04.

cena naktsmītnes

Turpceļš ar autobusu. Brēmenes muzikantu pilsēta Vēzeres upes krastos – Brēmene.
550 3★★★
Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, finanšu, banku
3★★
darījumu un transporta 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. 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 muzejā Zaanse Schans 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.

Romantiskās ziemeļJūras māsas – holande un beļģija
9 dienas
Kvedlinburga – pasaules kultūras mantojuma pilsēta, kuras vecpilsētā atrodas vairāk nekā 1400
13.08.-21.08. 535 3★★★
pildrežģu mājas, kuras celtas no 15. līdz 19. gs. Brisele, kuru slavenu dara Atomium, čurājošais
3★★
puisītis, Eirokvartāls, Rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils un beļģu šokolāde. Oostende – osta,
mols un austeru degustācija. Ziemeļu Venēcija Brige ir viens no populārākajiem ceļojuma galamērķiem Beļģijā. Hāga – faktiskā valsts
galvaspilsēta. Holande miniatūrā – Madurodam. Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras. Brīvdabas muzejā Zaanse
Schans redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno porcelānu. Kosmopolītiskā Amsterdama: Tiso kundzes vaska
figūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. Alkmāras apskate un siera tirgus. 30 km garais Afsluitdijk dambis. Slaveno Brēmenes
muzikantu pilsēta Vēzeres upes krastos Brēmene.
SMARAGDZAĻĀ ĪRIJA PAVASARA BRĪVDIENĀS

4 dienas Īrijā
Tiešais lidojums Rīga – Belfāsta. Ziemeļīrijas galvaspilsētas Belfāstas apskate: protestantu un katoļu
25.03.-29.03. 650 3★★★
rajoni, Belfāstas centrs un viens no vecākajiem krodziņiem. Giant’s Causeway jeb Milzu bruģis
ø
(UNESCO) – ap 40 000 bazalta klinšu kolonnas pie Ziemeļu jūras. Pilsēta ar diviem nosaukumiem Derija.
Viktorijas laikmeta gaisotne Kylemore Abbey – celta kā romantiska pils ezera un kalnu ieskāvumā, patlaban ēka ir benediktiešu klosteris.
Īrijas ikoniskās ainavas Konemaras nacionālajā parkā. Brauciens pa Konemaras gleznainaino ceļu. Burenas pussala ar kaļķakmens klinšu
ainavām. Īrijas visapmeklētākais dabas objekts Mohēras klintis. Īrijas Republikas galvaspilsētas Dublinas apskate: Trinity College, Sv.
Patrika katedrāle, Dublinas pils un Guiness Storehouse. Brīvs vakars Dublinas noskaņu baudīšanai Temple Bar krodziņu rajonā vai iespēja
apmeklēt īru vakaru ar tradicionālu maltīti, īru mūziku, dejām un dziesmām. Leģendām un vēsturiskiem notikumiem apvītais Hill of
Tara. Belfāsta, iespēja apmeklēt Titānika muzeju. Lidojums Belfāsta – Rīga.

SMARAGDZAĻĀ ĪRIJA
8 dienas
Lidojums Rīga – Dublina. Ziemeļīrijas galvaspilsētas Belfāstas apskate: protestantu un katoļu rajoni,
09.08.-16.08. 1050 3★★★
Belfāstas centrs un viens no vecākajiem krodziņiem. Iespēja apmeklēt leģendāro Titānika muzeju.
Giant’s Causeway jeb Milzu bruģis (UNESCO) – ap 40 000 bazalta klinšu kolonnas pie Ziemeļu jūras. Skats uz Carrick-a-Rede trošu tiltu pie
Ziemeļjūras. Pilsēta ar diviem nosaukumiem Derija. Viktorijas laikmeta gaisotne Kylemore Abbey – celta kā romantiska pils ezera un
kalnu ieskāvumā, patlaban ēka ir benediktiešu klosteris. Īrijas ikoniskās ainavas Konemaras nacionālajā parkā. Brauciens pa Konemaras
gleznainaino ceļu. Burenas pussala ar kaļķakmens klinšu ainavām. Īrijas visapmeklētākais dabas objekts Mohēras klintis. Posms no
slavenā Kerijas gredzena jeb viens no Atlantijas piekrastes skaistākajiem ceļiem un vienas no Īrijas neskartākajām dabas ainavām.
Senās īru karalistes centrs Kašelas cietoksnis, gleznainie Viklova kalni un ezeri. Viduslaiku Oksforda – Glendalough abatijas drupas un
brauciens līdz Dublinai. Īrijas Republikas galvaspilsētas Dublinas apskate: Trinity College, Sv. Patrika katedrāle, Dublinas pils un Guiness
Storehouse. Brīvs vakars Dublinas noskaņu baudīšanai Temple Bar krodziņu rajonā vai iespēja apmeklēt īru vakaru ar tradicionālu
maltīti, īru mūziku, dejām un dziesmām. Lidojums Dublina – Rīga.
TRADĪCIJU ZEME ANGLIJA
7 dienas
Turpceļš ar autobusu. Prāmis Kalē – Duvra. Lamanšs, majestātiskās 100 m augstās Dover baltās klintis. 30.06.-06.07. 695 3★★★
Vēsturiskais Kenterberijas ciematiņš un anglikāņu Vatikāns – Kenterberijas katedrāle (UNESCO),
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. Anglijas vēsturiskā
galvaspilsēta Vinčestera, pils Lielā zāle un leģendām apvītais Apaļais galds, kas pulcējis karaļa Artura bruņiniekus. Karalienes Eleonoras
dārzs. Vindzoras pils, senākā pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils Lielbritānijā. Lidojums Londona – Rīga.
SKOTIJA UN ZIEMEĻĪRIJA
8 dienas
Lidojums Rīga – Aberdīna. Granīta pilsēta Aberdīna. Cairngorms nacionālais parks, tā kailo kalnu
30.07.-06.08. 1195 3★★★
plašumi un sniegotās virsotnes. Sena viskija darītava un neiztrūkstoša degustācija. Nesijas gaidīšana
3★★
pie Lohnesa ezera. Skotijas ikona Ērkvitas pilsdrupas. Kaledonijas kanāli un daudzpakāpju slūžu
sistēmas (Neptūna kāpnes). Trīs māsu ieleja pie Glenko. Skotijai nozīmīgā Stirlingas pils, Viljama Vollesa piemineklis. Golfa dzimtene
St. Andrews un romantiskā Glemisas pils, kur bērnību pavadījusi karaliene māte un, iespējams, risinājušies Šekspīra drāmas Makbets
notikumi. Skotijas sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze. Prāmis uz Īriju. Ziemeļīrijas galvaspilsētas Belfāstas apskate: protestantu un
katoļu rajoni, Belfāstas centrs un viens no vecākajiem krodziņiem. Giant’s Causeway jeb Milzu bruģis (UNESCO) – ap 40 000 bazalta klinšu
kolonnas pie Ziemeļu jūras. Pilsēta ar diviem nosaukumiem Derija. Viktorijas laikmeta gaisotne Kylemore Abbey – celta kā romantiska
pils ezera un kalnu ieskāvumā, patlaban ēka ir benediktiešu klosteris. Īrijas ikoniskās ainavas Konemaras nacionālajā parkā. Brauciens
pa Konemaras gleznainaino ceļu. Burenas pussala ar kaļķakmens klinšu ainavām. Īrijas visapmeklētākais dabas objekts Mohēras klintis.
Īrijas Republikas galvaspilsētas Dublinas apskate: Trinity College, Sv. Patrika katedrāle, Dublinas pils un Guiness Storehouse. Vakars
Dublinas noskaņu baudīšanai Temple Bar krodziņu rajonā. Lidojums Dublina – Rīga.
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3★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA

10 dienas
08.07.-17.07.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Londona. Vindzoras pils, senākā pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils Lielbritānijā. Kultūras
1195 3★★★
un finanšu metropole Londona: pilsētas sirds Vestminsteras abatija un parlaments, Bekingemas pils,
3★★
Soho kvartāls, Tauers, Trafalgaras laukums u.c. Brīvais laiks pilsētas un muzeju apskatei – Britu muzejs,
Nacionālā galerija, Tiso kundzes vaska figūru muzejs u.c. Megalītiskās kultūras ievērojamākais piemineklis Anglijā – Stounhendža.
Savdabīgi iežu atsegumi Anglijas pakalnos – Baltais zirgs. Studentu meka Oksforda, visdzīvākā no Anglijas pilīm – Vorvika. V. Šekspīra
pilsēta Stratforda. Snovdonijas nacionālais parks Velsā. Majestātiskā Conwy pils vai atpūta Velsas Rivjērā Llandudno. Bodnant dārzu
terases un skats uz Conwy ieleju. Aizsargmūriem apjoztā Čestera. Brauciens uz Skotiju. Golfa dzimtene St. Andrews, skotu viskija fabrika
un degustācija. Romantiskā Glemisas pils, kur bērnību pavadījusi karaliene māte un, iespējams, risinājušies Šekspīra drāmas Makbets
notikumi. Skotijai nozīmīgā Stirlingas pils, Viljama Vollesa piemineklis. Ezeru un kalnu zeme Trosaksu nacionālais parks, kalnu ainavas
un Duke’s Pass, Skotijas Robina Huda – Roba Roja – darbības vietas. Skotijas sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze. Mistiskā un leģendām
apvītā Roslinas kapela. Lidojums Edinburga – Rīga.

SKOTIJA ar skajas salu
8 dienas
Lidojums Rīga – Aberdīna. Granīta pilsēta Aberdīna. Cairngorms nacionālais parks, tā kailo kalnu
20.07.-27.07. 995 3★★★
plašumi un sniegotās virsotnes. Sena viskija darītava un neiztrūkstoša degustācija. Nesijas gaidīšana
3★★
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. Ezeru un kalnu zeme Trosaksu nacionālais parks. 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 sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze. Mistiskā un leģendām
apvītā Roslinas kapela. Lidojums Edinburga – Rīga.
MADRIDE, TOLEDO UN VALENSIJA
4,5 dienas
Lidojums Rīga – Valensija – Rīga. El Greko slavinātā senā Spānijas galvaspilsēta Toledo atrodas Taho
25.03.-29.03. 795 3★★★
upes ielokā. Mūsdienās Toledo ir saglabājušās senās metālkalēju un ieroču meistaru tradīcijas,
! 3★★
Jaunums
cietoksnis un baroka katedrāle. Spānijas galvaspilsēta Madride. Greznā karaļa pils 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 gleznu krājums – Velaskēzs un Goija. Avilas mūrus no trim pusēm apsargā
krauja, balsta 88 masīvi torņi. Mūru kopējais garums pārsniedz 2 km, celti 11. gs. 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. Valensija
(Valencia) – Spānijas trešā lielākā pilsēta, senais EL Carmen kvartāls, rātslaukums, panorāmas kinoteātris un zinātnes pilsēta.
saules svētītā vandaļu zeme andalūzija un Gibraltārs

7 dienas
Lidojums Rīga – Frankfurte – Madride – Malaga – Frankfurte – Rīga. El Greko slavinātā senā Toledo:
29.04.-05.05. 895 3★★★
cietoksnis, baroka katedrāle, ieroču darbnīcas. Kordova: Lielā Mezquita mošeja – katedrāle, senais ebreju
3★★
kvartāls, tirgus Corredera. Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja: gotiskā katedrāle, Hiraldas tornis. Karmenas
stāsta notikumu vietas. Heresas vīna ražošanas tradīcijas un degustācija. Gibraltāra klints, kura atrodas pie Spānijas, taču kopš 1704. gada
tā ir britu pārziņā. Ronda – dramatiska pilsēta uz aizas malas ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā. Granada: Alhambras pils, karaliskā kapella,
katedrāle, tirgus. Čigānu kvartāls un flamenko vakars. Atpūta pie jūras Costa del Sol, kas stiepjas no Gibraltāra līdz Malagai.

BARSELONA UN KATALONIJA
6 un 7 dienas
30.04.-06.05. (7 dienas), 22.10.-27.10. (6 dienas). Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Barselona: Rambla 30.04.-06.05. 795 3★★★
avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Gueja parks, Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais 22.10.-27.10. 695 3★★
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 Žirona.
Katalonijas vīna degustācija. Taragona – Senās Romas dibināta pilsēta, bijusī provinces galvaspilsēta, no kurienes romieši iesāka Ibērijas
pussalas kolonizēšanu. Sitges aristokrātiskā jūrmala un pilsētas apskate. Ekskursija ar kuģīti gar Roses piekrasti līdz kūrortpilsētai Kadakesai
(Cadaques) un Cap de Creus zemesragam (notiek labos laika apstākļos un paredzēta tikai 30.04.-06.05. ceļojuma laikā).
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EIROPA // Spānija / Portugāle / Andora / Itālija
ceļojuma apraksts

laiks

SAULES ZELTĪTĀ SPĀNIJA

12 dienas
12.09.-23.09.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Madride: Prado gleznu galerija. Pilsētas sirds un oficiālais centrs –
1175 3★★★
laukums Puerta del Sol (Saules vārti) ir pusmēness formā. El Greko slavinātā senā Toledo: cietoksnis,
3★★
baroka katedrāle, ieroču darbnīcas. Kordova: Lielā Mezquita mošeja – katedrāle, senais ebreju kvartāls,
tirgus Corredera. Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja – Andalūzijas pērle ar lielāko gotisko katedrāli Eiropā un pilsētas simbolu Hiraldas torni.
Bijusī tabakas fabrikas ēka, kurā Prospērs Merimē licis norisināties daļai notikumu Karmenas stāstā. Heresas vīna ražošanas tradīcijas un
degustācija. Gibraltāra klints atrodas pie Spānijas, taču kopš 1704. gada tā ir britu pārziņā. Ronda – dramatiska pilsēta uz aizas malas
ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā tiek uzskatīta arī par korridas dzimteni. Atpūta pie Vidusjūras Costa del Sol piekrastē. Granada:
Alhambras pils, karaliskā kapella, katedrāle, tirgus un vecpilsēta. Generalife dārzu burvība. Čigānu kvartāls un flamenko vakars. Alikante –
Costa Blanca 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.

ANDORA, PIRENEJU KALNI un barselona

6 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Kalnu krokās starp Spāniju un Franciju paslēpusies pundurvalstiņa
30.07.-04.08. 745 3★★★
Andora (Andorra). Pārgājiens uz Gavarnie cirku – vienu no Pireneju kalnu iespaidīgākajiem dabas
3★★
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.

IZBAUDI ANDALŪZIJU UN GIBRALTĀRU ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
9 dienas
Lidojums Rīga – Frankfurte – Malaga – Frankfurte – Rīga.
13.10.-21.10. 1175 3★★★
Ronda – dramatiska pilsēta uz aizas malas ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā. Gibraltāra klints – strīdu
! 3★★
Jaunums
un karu objekts kopš Herkulesa laikiem. Tā atrodas pie Spānijas, taču spāņiem šī teritorija piederējusi
ø
neilgi, jo kopš 1704. gada tā ir britu pārziņā. Uz pussalas celtā Kadisa (Cadiz) pretendē uz Eiropas
vecākās pilsētas godu. 1812. gadā Kadisa uz īsu brīdi kļuva par Spānijas galvaspilsētu. Heresas vīna ražošanas tradīcijas un degustācija.
Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja: gotiskā katedrāle, Hiraldas tornis. Kordova: Lielā Mezquita mošeja – katedrāle, senais ebreju kvartāls,
tirgus Corredera. Granada: Alhambras pils, karaliskā kapella, katedrāle, tirgus un vecpilsēta. Generalife dārzu burvība – Nasridu valdnieki
tur patvērās no galma intrigām un baudīja mieru. Flamenko mūzikas vakars. Troglodītu rajons ar 200 alu mitekļiem pie Gvadiksas
(Guadix), kas apdzīvoti jau kopš senatnes. Cueva-Museo ekspozīcija attēlo cilvēku dzīvi alās. Atpūta pie jūras Costa del Sol, kura stiepjas
no Gibraltāra līdz Malagai. Ieejas maksas Rondas buļļu arēnā, Seviljas Alkazarā un katedrālē, Kordovas Mezquita mošejā – katedrālē,
Alhambrā un Generalife dārzos, Gvadiksas troglodītu Cueva-Moseo ekspozīcijā, flamenko mūzikas vakars, taksometrs Gibraltāra apskatei
un Heresas vīna degustācija ir iekļauti ceļojuma cenā!
portugāle gar gleznaino okeāna krastu

8 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona. Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni EXPO rajonā. Fado
19.07.-26.07. 895 3★★★★
mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Lisabonas Rivjēra Cascais. Eiropas kontinenta galējais 17.09.-24.09. 930 3★★★
rietumu 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.

PORTUGĀLE CAURI NOVADIEM UN GADSIMTIEM
11 dienas
Lidojums Rīga – Portu. Portu: kolorītā ostas vecpilsēta, Ribeiras krastmala, katedrāles rajons. Gustava
08.10.-18.10. 1135 3★★★★
Eifeļa būvētais tilts pār Doru (Zelta) upi. Portugāļu nācijas šūpulis Gimaraeša. Ainaviskā Braga.
3★★★
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 krāšņiem 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.
lieldienu brīvdienas lisabonā un apkārtnē
5 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums). Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags.
24.03.-28.03. 750 3★★★★
Karaliskā Sintra. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas
gaisotni. Pilsētas apskate ar autobusu un kājām – Belaiņas rajons: Belemas tornis, Sv. Hieronīma klosteris, Atklājēju piemineklis un pilsētas
centrs: parlaments, Eštrelas bazilika, Eduarda VI dārzs un Liberdades avēnija. Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša, UNESCO Pasaules
kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Bataljas klosteris, Portugāles svētvieta Fatima un maltīte, kur var nobaudīt pēc īpašas receptes
gatavotu akmens zupu. Težu upes dienvidu reģions – Cristo Rei statuja, gleznains kalnu ceļš Serra da Arrabida nacionālajā parkā. De
Fonseka vīna darītavā gatavotā slavenā Moscatel de Setubal vīna degustācija. Sesimbra – rosīgs zvejnieku ciematiņš ar lielisku smilšu
pludmali. Vēja appūstais Ešpiselas zemesrags ar stāvām klintīm okeāna krastā. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. EXPO
pilsētiņas modernā arhitektūra un okeanārijs. Visas naktis vienā 4* viesnīcā Lisabonā. Lidojums Lisabona – Rīga.
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3★★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

BRĪVDIENAS ANDALŪZIJĀ UN GIBRALTĀRS

4,5 dienas
17.11.-21.11.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Heresa (Jerez de la Frontera) – Rīga. Uz pussalas celtā Kadisa (Cadiz) pretendē uz Eiropas
695 3★★★
vecākās pilsētas godu. 1812. gadā Kadisa uz īsu brīdi kļuva par Spānijas galvaspilsētu. Andalūzijas
! 3★★
Jaunums
galvaspilsēta Sevilja: gotiskā katedrāle, Hiraldas tornis. Granada: Alhambras pils, karaliskā kapella,
katedrāle, tirgus un vecpilsēta. Generalife dārzu burvība – Nasridu valdnieki tur patvērās no galma intrigām un baudīja mieru. Čigānu
kvartāls un flamenko vakars. Heresas vīna ražošanas tradīcijas un degustācija. 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.

PORTUGĀLE No Porto vīniem līdz Algarves piekrastei

9 dienas
Lidojums Rīga – Portu. Portu: kolorītā ostas vecpilsēta, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Doru (Zelta)
25.04.-03.05. 895 3★★★★
upi. Iespēja degustēt slavenos stiprinātos portvīnus. Maltīte tradicionālā krodziņā zvejnieku 09.10.-17.10. 945 3★★★
ciematiņā Afuradā. Portugāles kristīgās baznīcas galvaspilsēta Braga. Ponte da Lima – pilsēta, kas
nesteidzas līdzi laikam. Viana da Castelu – pilsēta ar renesanses un baroka stila savrupmājām. Barseluša – vieta, kur cēlusies populārā
portugāļu leģenda par Portugāles simbolu gaili. 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.

brīvdienas portugālē

6 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona – Rīga. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. Karaliskā
24.03.-29.03. 695 3★★★★
Sintra. Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša. Alkubasas un UNESCO Pasaules kultūras mantojuma 30.04.-05.05.
3★★★
sarakstā iekļautais Bataljas klosteris. Viduslaiku Portugāles galvaspilsēta Koimbra, muzikāla 21.06.-26.06.
novakare ar Koimbras fado. Portugāles svētvieta Fatima. Pusdienas Almerimā, kur var nobaudīt 22.10.-27.10.
pēc īpašas receptes gatavotu akmens zupu. Santarema. 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. 24.03. grupai Lieldienu laiks Portugālē.

VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI

9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. 19.04.-27.04. 745 3★★★
Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle, 14.07.-22.07.
3★★
Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Toskānas vīnu degustācija. Romas vēsturiskās
vietas: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka, Navonas laukums, Panteons, Spāņu kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera
katedrāle. 1279 m augstais, vēl dzīvais Vezuva vulkāns (UNESCO) un panorāma uz Neapoles līci. No vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā
Pompeju pilsēta. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela. Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento. Lidojums Roma – Rīga.

ITĀLIJAS PĒRLES

7 dienas
Lidojums Rīga – Roma. Romas vēsturiskās vietas: antīkā un barokālā Roma. Pāvesta valsts Vatikāns:
13.10.-19.10. 845 3★★★
Sv. Pētera katedrāle. Svētā Franciska Asīze. Toskānas pakalni, vīnogulāji, olīvu dārzi, uz kuru fona
parādās burvīgās mazpilsētas. Montepulciano ar noslēpumainajiem pazemes labirintiem. Sjēna: Piazza del Campo, Rātsnams, Doma
katedrāle. 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.

TOSKĀNAS ŠARMS

9 dienas
Toskānas novada dabas, vēstures un gastronomisko baudu sintēze veido tās īpašo un neatkārtojamo šarmu! 30.04.-08.05. 495 3★★★
Pa ceļam uz Toskānu – Emīlijas-Romanjas novada centrs Boloņa. Renesanses šūpulis un Toskānas 13.07.-21.07. 515 3★★
sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Sjēna: Piazza del
Campo, Rātsnams, Doma katedrāle. 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. Jūlija grupai iespēja izbaudīt īpašo ielu teātra festivāla
Mercantia gaisotni Certaldo.
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EIROPA // Itālija / Vidusjūras salas
ceļojuma apraksts

laiks

NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI UN ISKJAS SALAS LIELDIENĀS

6 dienas
25.03.-30.03.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampānijas reģiona
795 3★★★
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. Iskjas sala (Ishia) – vulkāniskas izcelsmes sala Tirēnu jūrā, kuras dominante ir Aragonas
cietoksnis (12. gs.) 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

6 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampānijas reģiona
29.04.-04.05. 855 3★★★
galvaspilsēta Neapole. No vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta (UNESCO). 1279 m 01.05.-06.05.
augstais, vēl dzīvais Vezuva vulkāns (UNESCO) un panorāma uz Neapoles līci. Tirēnu jūrai piekļāvusies
klinšainā Amalfi piekraste (UNESCO) ar maziem ciematiņiem un daudzveidīgu ainavu. Iskjas sala (Ishia) – vulkāniskas izcelsmes sala
Tirēnu jūrā, kuras dominante ir Aragonas cietoksnis (12. gs.) Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela. Dienvidnieciskā šarma
apvītā Sorento. Iespēja baudīt itāļu nacionālo virtuvi, limončello un īsti dienvidniecisku gaisotni!

EIROPAS EZERU SONĀTE Ungārija, Slovēnija, Itālija
9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Naksnīgā Budapeštas panorāma, kuģojot pa Donavu. Vīna degustācija Liču
05.07.-13.07. 645 3★★★
ģimenes vīna laukos pie Velences ezera. Ekskursija gleznainajā Tihaņas pussalā pie ungāru jūras
3★★
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:
pateicoties Vidusjūras klimatam, atpūtai vispiemērotākais ir Madžores ezers ar izsmalcinātajām Borromeo salām, kalnu mierā un klusumā
iegrimušais Komo ezers un latviešiem īpašais Lugāno ezers. Milānas majestātiskais Doms un rosīgais centrs. Lidojums Milāna – Rīga.
VENĒCIJAS KARNEVĀLS

8 dienas
Krāsaini tērpi, maskas un Venēcijas romantika vienā no populārākajiem karnevāliem Eiropā ļaus
05.02.-12.02. 625 3★★★
iejusties īstā svētku atmosfērā! Varbūt tev pretī nāks pašapzinīgais Kazanova vai skumīgais Pjero,
3★★
aiz kādas mājas stūra pavīdēs Satīrs, Mūķene, Amazone vai pats Dēmons... Turpceļš ar autobusu.
Trīs dienas Venēcijā karnevāla laikā. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka lakums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Masku parāde
Sv. Marka laukumā – karnevāla kulminācijas brīdis. Iespēja apmeklēt Carta Alta – masku darbnīcas meistarklasi. Krāsainā zvejnieku
un rokdarbnieču sala Burano, stikla meistardarbu sala – Murāno, klusuma un miera apdvestā Torčello sala, kas lepojas ar visvecāko ēku
lagūnā. Vīna degustācija privātā saimniecībā. Ravenna – senās Rietumromas impērijas galvaspilsēta ir slavena ar agrīnās kristietības
laika mozaīkām un pārsteidzoši jaukajām vecpilsētas ieliņām, plašajiem, viduslaiku celtņu ieskautajiem laukumiem. Neatkarīgā
Sanmarīno Republika Titano kalnā. Ieskats dauzveidīgajā Itālijas garšu buķetē, baudot tradicionālos produktus – parmiggiano –
reggiano, prosciutto crudo. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona. Verona in Love priekšsvētku noskaņās. Milānas majestātiskais Doms un
rosīgais centrs. 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
25.07.-31.07. 535 3★★★
tilts. 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.

ARISTOKRĀTISKS BAUDĪJUMS KRĀSAINAJOS EIROPAS DIENVIDOS
8 dienas
Gondolas, ziedu paklāji, Dzejnieku līča spilgtās mazpilsētiņas, trifeles, prieka dzirkstis vīnā, Franču
30.04.-07.05. 740 3★★★
Rivjēras glamūrs – svētki ikdienā no Venēcijas līdz Nicai...
3★★
Turpceļš ar autobusu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts.
Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. Sigurta parks pie Veronas tulpju un īrisu ziedēšanas laikā. Parma – rosīga, eleganta pilsēta,
kas lepojas ar viduslaiku arhitektūru un uzskatāma par parmigiano-reggiano siera slavas kaldinātāju. Dienas atpūtai un izklaidei Ligūrijas
jūras Cinque Terre piekrastē (UNESCO): brauciens ar kuģīti gar ainavisko krastu, pie kura līdzīgi bezdelīgu ligzdām pieķērušies nelieli miestiņi.
Vīnu un vietējo lauku labumu baudīšana Pjemontes reģionā pie Asti – valdzinošā viduslaiku pilsētā ar augstvērtīga vīna ražotnēm un
trifeļu audzētavām. Francijas Rivjēra: Vidusjūras metropole Nica un slavenā Angļu promenāde, kinozvaigžņotās Kannas, karaliskā Monako
pundurvalstiņa un Montekarlo azartspēļu elle. Baroneses Beatrises Rotšildas rozā villa un dārzi. Mājup lidojums Nica – Rīga.
LIELDIENAS KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI
8 dienas
Roma – pasaules naba, mūžīgā pilsēta, Rietumu kristietības sirds – ar šādiem un līdzīgiem epitetiem 21.03.-28.03. 675 3★★★
izsenis mēģināts aprakstīt Itālijas galvaspilsētas vienreizību. Jums tiek piedāvāta iespēja pārliecināties,
! 3★★
Jaunums
ka visi ceļi ved uz Romu un uzklausīt pāvesta Lieldienu uzrunu Urbi at Orbi, esot pie Sv. Pētera katedrāles
Vatikānā. Jūsu ceļojumam īpašu skatījumu mēģinās piešķirt profesors un priesteris Andris Priede. Turpceļš ar autobusu. Paduja –
universitātes pilsēta ar izcilu akadēmisko vēsturi, viena no Itālijas svētceļojumu vietām, pateicoties Sv. Antonija bazilikai. Renesanses
šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņjorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Svētā Franciska Asīze. Orvjeto –
pilsēta, kas no visiem skatupunktiem izskatās burvīgi, jo atrodas uz 300 m augsta plato, tā noraugoties uz vīna dārziem klāto līdzenumu
no sava klinšainā balkona. Tivoli un slavenākā no 16. gs. villām Itālijā Villa d’Este (UNESCO) atklās itāļu dārzu šedevru visā pilnībā. 3 dienas
Romā: Kolizejs, Romas Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka, Navonas laukums, Panteons, Spāņu kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns:
Sv. Pētera katedrāle. Krusta ceļš – Lielās piektdienas tradīcija, kura aizsākta 18. gs. vidū Romas Kolizejā. Lieldienu dievkalpojums Sv. Pētera
katedrāles laukumā. Subiaco pilsēta un 6. gs. Sv. Benedikta dibinātie klosteri, kas atrodas šauras aizas malā. Lidojums Roma – Rīga.
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3★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis

ceļojuma apraksts

laiks

ITĀLIJA LĪDZ ROMAI

10 dienas
29.07.-07.08.
21.10.-30.10.

cena naktsmītnes

Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku
575 3★★★
un rokdarbnieču sala Burano. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais
545 3★★
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. Slavenā itāļu siera parmiggiano–reggiano degustācija. Romeo un
Džuljetas pilsēta Verona.

ITĀLIJA LĪDZ ROMAI

7 dienas
Turpceļš ar autobusu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. 10.09.-16.09. 595 3★★★
Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle,
3★★
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. Lidojums Roma – Rīga.

NO ITĀLIJAS RIVJĒRAS LĪDZ ALPU KALNIEM

9 dienas
Turpceļā lidojums Rīga – Milāna. Itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna – majestātiskais
15.07.-23.07. 675 3★★★
Doms, rosīgais centrs un slavenā opera La Scala. Parma – viena no plaukstošākajām Itālijas pilsētām,
kas pazīstama, arī pateicoties Itālijas sieru karalim parmigiano–reggiano. Levante Rivjēra ar aristokrātiskās pilsētiņas Portofino
izsmalcināto gaisotni. Ligūrijas piekrastes pievilcīgi skarbā ostas pilsēta, Kristofora Kolumba dzimtā Dženova. Asti – valdzinoša viduslaiku
pilsēta ar augstvērtīga vīna ražotnēm un trifeļu audzētavām. Asti Spumante degustācija. Alpu pakājē esošā baroka un muzeju, olimpisko
spēļu pilsēta Turīna. Madžores ezers un Borromeo salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainās pilis un dārzi. Vispārsteidzošāko pasaules
dārzu piecniekā iekļautais dārzs – Sigurta parks rožu ziedēšanas laikā. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona. Paduja – universitātes pilsēta
ar izcilu akadēmisko vēsturi, viena no Itālijas svētceļojumu vietām, pateicoties Sv. Antonija bazilikai. Veneto reģiona vīnu degustācija
privātā saimniecībā. Eizenštates apgleznotās māju fasādes un pilsētas simbols – Esterhāzi pils. Mājupceļš ar autobusu.

APŪLIJA, NEAPOLE, KAPRI SALA
10 dienas
Aktīvai atpūtai un baudai: no iespaidiem bagātā Sirēnu krasta pie Neapoles līča līdz Apūlijas novada 16.09.-25.09. 995 3★★★
massarejām – lauku saimniecībām jeb muižām simtgadīgu olīvkoku un augļu dārzu vidū.
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.
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. Palazzo Reale – Dienviditālijas Versaļa. Odiseja piekrastes romantiskākā pilsēta
Sperlonga uz klinšaina zemesraga, Gaetas sašķeltā klints un turku grots. Mozzarella di bufala degustācija. Lidojums Bari – Rīga.
ROMA, NEAPOLE, AMALFI UN KAPRI SALA

8 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Tivoli un slavenākā no 16. gs. villām Itālijā Villa d’Este (UNESCO ) atklās
02.10.-09.10. 995 3★★★
itāļu dārzu šedevru visā pilnībā. Romas vēsturiskās vietas: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums, Trevi
!
Jaunums
strūklaka, Navonas laukums, Panteons, Spāņu kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle.
Odiseja piekrastes sirds Terračina, romantiskā Sperlonga uz klinšaina zemesraga, sašķeltā klints un turku grots pie ostas pilsētas Gaetas
Orlando nacionālajā parkā. 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.

ROMA UN TOSKĀNAS ŠARMS

8 dienas
Turpceļā lidojums Rīga – Roma. Romas vēsturiskās vietas: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums,
29.09.-06.10. 635 3★★★
Trevi strūklaka, Navonas laukums, Panteons, Spāņu kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera
katedrāle. Svētā Franciska Asīze. Toskānas pakalni, vīnogulāji, olīvu dārzi, uz kuru fona parādās burvīgās mazpilsētas – Montepulciano
ar noslēpumainajiem pazemes labirintiem un Pjenca. Sjēna: Piazza del Campo, Rātsnams, Doma katedrāle. Renesanses šūpulis un
Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Slavenā itāļu siera parmiggiano–reggiano
degustācija. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona.
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EIROPA UN TUVIE AUSTRUMI // Grieķija / Turcija / Izraēla / Jordānija
ceļojuma apraksts

laiks

NO atēnām LĪDZ VENĒCIJAI CAURI aPŪLIJAI UN GARGĀNO PUSSALAI Grieķija , Itālija, Austrija

11 dienas
08.10.-18.10.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Atēnas. Asklēpija svētvieta un antīkais Epidauras teātris. Agamemnona pils ciklopiskie
760 3★★★
mūri un Atreja dārgumu glabātava Mikēnās. Modernās Grieķijas pirmā galvaspilsēta Nauplija ar
p
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.
Gargāno 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.

DIEVU ZEME grieķija
6 dienas uz vietas
Lidojums Rīga – Tesaloniki. Saloniki – otras lielākās Grieķijas pilsētas apskate, Maķedonijas Filipa
18.09.-24.09. 695 3★★★
dārglietas Verginā. Meteoras klintis un klosteru kolonija. Pasaules naba Delfu svētvietā, Apollona
templis un Delfu orākuls. Kastrijas stalaktītu alas ar pazemes ezeriem. Brauciens pa kalnu dzelzceļu Odontotos pa klintīs izcirstu ceļu,
cauri mežonīgajam Vouraikos upes kanjonam, ko savulaik esot izracis Hērakls. Vienas dienas kruīzs uz Spetses un Hidras salām (iekļauts
cenā). Asklēpija svētvieta un antīkais Epidauras teātris. Agamemnona pils ciklopiskie mūri un Atreja dārgumu glabātava Mikēnās.
Modernās Grieķijas pirmā galvaspilsēta Nauplija ar neskaitāmiem suvenīru veikaliņiem un tavernām, pār kuru paceļas senais venēciešu
cietoksnis. Unikālais Korintas kanāls. Viena no vecākajām pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno olimpisko spēļu
pirmais stadions Panatheian. Lidojums Atēnas – Rīga.
LIELDIENAS GRIEĶIJĀ grieķu pareizticīgo baznīcas Lieldienas

8 dienas
Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga. Vienas dienas kruīzs pa Saronijas līča salām: Egīna, Porosa, Hidra
26.04.-03.05. 795 3★★★
(iekļauts cenā). Pasaules naba Delfu svētvietā un Delfu orākuls. Meteoras klintis un klosteru kolonija
Jēzus Kristus piemiņas ceremonija Epithapios Nafpaktosā – iespaidīgs Lielās Piektdienas pasākums ar vaska svecīšu gājienu caur
vecās ostas teritoriju. Kastrijas stalaktītu alas ar pazemes ezeriem. Brauciens pa kalnu dzelzceļu Odontotos pa klintīs izcirstu ceļu, cauri
mežonīgajam Vouraikos upes kanjonam. 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.

TURCIJA UN GRIEĶIJAS SALU ŠARMS
10 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Rīga (tiešais lidojums). Bursa – pirmā Osmaņu Impērijas sultānu galvaspilsēta. 16.09.-25.09. 995 3★★★
Termālo ūdeņu veidotās akmens terases Pamukalē. Pelde Kleopatras termālajā baseinā. Diena atpūtai
! HB
Jaunums
Kušadaši kūrortā pie Egejas jūras – iespēja doties uz filozofa Pitagora dzimto vietu Samas salu Grieķijā.
ø
Kādreiz slavenā grieķu pilsēta Efesa Egejas jūras krastā, kas glabā grieķu un romiešu kultūras pēdas,
Sirince – piemīlīgs ciematiņš, kuru senāk apdzīvoja grieķi, bet tagad turki tur gatavo interesantus augļu un ogu vīnus. Asa – nozīmīgā
sengrieķu pilsēta vienā no Egejas piekrastes ainaviskākajām vietām – kultūras centrs, kur savulaik atradās pat Aristoteļa dibināta filozofu
skola. Troja – antīkajā pasaulē Īlija, ko nemirstīgu padarījuši Homēra eposi Iliāda un Odiseja. UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā
iekļautais arheoloģiskais parks ir unikāla liecība 5000 gadu senai kultūrai un arheoloģiskās zinātnes triumfs. Dardaneļu jūras šaurums,
kas šķir divus kontinentus – Eiropu un Āziju. Izbrauciens uz Haju – Grieķijas salu Egejas jūrā. Nea Moni – 11. gs. klostera apskate, košais
Pirgi ciematiņš, kur ikkatra nama ārsienas rotā ģeometriski ornamenti, kas ēkas padara īpaši pievilcīgas. Vientuļā Anavatas pilsēta, uz kuru
paveras iespaidīgs skats – mājas tur ir kā saaugušas ar stāvo klinšu krauju, uz kuras tās atrodas. Viduslaiku ciemats Mesta, kur nodarbojas
ar mastikas ražošanu. Stambula: pasaulslavenā Sofijas katedrāle, sultāna Ahmeta jeb Zilā mošeja, Topkapi pils komplekss, Lielais tirgus.
PA SULTĀNU PĒDĀM ar iekšējiem pārlidojumiem
9 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Rīga (tiešais lidojums). Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – 25.04.-03.05. 995 3★★★
tagad lielākā Turcijas pilsēta Stambula: pasaulslavenā Sofijas katedrāle, Suleimana Lieliskā un sultāna 06.10.-14.10. 995 HB
Ahmeta mošejas, Topkapi pils komplekss, Lielais tirgus. Bosfors – jūras šaurums, kas šķir Eiropu
ø
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. Laiks atpūtai Antaljas kūrortā. Termālo
ūdeņu veidotās akmens terases Pamukalē. 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.
DIVU KONTINENTU KARALIENE STAMBULA
5 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Rīga (tiešais lidojums). Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole,
04.05.-08.05. 595 3★★★★
kas atrodas divos kontinentos starp Melno un Marmora jūru, Bosfora šauruma krastos, tagad lielākā 14.11.-18.11. 595 ø
Turcijas pilsēta Stambula. Pasaulslavenā Sofijas katedrāle, kas 1000 gadu bijusi lielākā baznīca
kristīgajā pasaulē. Topkapi pils – sultāna pils komplekss. Skats no terases uz 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.
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3★★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti		
– tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis
p – vietējo prāmju, maksas ceļu, tiltu, tuneļu izmaksas iekļautas cenā!
			
 – cenā iekļautas vīzas
T

ceļojuma apraksts

laiks

APSOLĪTĀS ZEMES – IZRAĒLA UN PALESTĪNA

8 dienas
15.10.-22.10.

cena naktsmītnes

Ceļojums norisinās pa tūristiem drošām vietām Palestīnas Rietumkrasta reģionā!
1175 3★★★
Lidojums Rīga – Telaviva – Rīga (tiešais lidojums). Pasaules vecākā pilsēta ar 10 000 gadu pieredzi
! HB
Jaunums
cilvēces attīstībā – Jērika. Viens no vecākajiem kristiešu klosteriem pasaulē – 4. gs. Sv. Georga
ø
S
IEPAZīŠANā
klosteris, kas eleganti iegūlies skaistajā Wadi Quilt kanjonā Palestīnā. Temptation (Kārdināšanas)
!
NA
CE
kalns, kur sātans gavēņa laikā kārdināja Jēzu Kristu ar maizes klaipu, bet mūsdienās šis kalns ceļotājus
kārdina ar ortodoksālo klosteri, kas apbrīnojamā veidā karājas uz stāvās klinšu nogāzes. Jēzus dzimšanas vieta Bētleme un Piedzimšanas
baznīca. Relaksējoša pastaiga pa Jūdejas klinšaino tuksnesi ar tradicionālās berberu ģimenes pieņemšanu. Senās Samarijas galvaspilsētas
Sebastijas drupas un Jāņa Kristītāja kapavieta. Valdnieka Hēroda unikālās Herodian pils drupas – antīkās pasaules inženierijas brīnums,
kur pils tika iebūvēta kalnā. Qumran alas, kurās tika atrasti leģendārie Nāves jūras tīstokļi – 981 antīki manuskripti ar reliģisku un
vēsturisku informāciju par Jūdeju laika posmā no 8. gs. p.m.ē. Jēkaba Aka. Nablusa – Palestīnas pilsēta ar labi saglabājušos Osmaņu
perioda vecpilsētu, segto bazāru alejām un turku hamamiem. Palestīnas klosteru karalis – 5. gs. Mar Saba klosteris, kas terašu veidā
izkārtojies stāvas ielejas malā. Jaunavas Marijas dzimšanas vieta Nācarete. Pasludināšanas baznīca. 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. Pacēlājs uz Masadas cietoksni. Pelde Nāves jūrā –
pasaules vissāļākajā ūdenī. 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.

tuvo austrumu dabas akvarelis – IZRAĒLa un jordānija
13 dienas
Pārsteidzoši, bet Izraēla un Jordānija ir gluži kā Tuvo Austrumu Mežonīgie Rietumi, paverot ainavas, 09.10.-21.10. 1895 3★★★
kas labi iederētos starp Jūtas, Kalifornijas un Arizonas dabas brīnumiem. Kanjoni un aizas, interesanti
! T
Jaunums
klinšu veidojumi un akmens sēnes, iespaidīgas klinšu arkas, vareni krāteri, tuksnešu ainavas un
HB
S
IEPAZīŠANā
slavenā Nāves jūra. Aicinām aizraujošā un aktīvā dabas maršrutā iepazīt Izraēlas un Jordānijas
ø
CENA!
nacionālos parkus un rezervātus, kuri nepelnīti palikuši vēsturiskā kultūrmantojuma ēnā.
O
Lidojums Rīga – Telaviva – Rīga. Makhtesh Ramon rezervāts, kura centrā atrodas grandiozais Ramon
krāteris, kas būtu perfekta skatuve kārtējā Zvaigžņu karu filmā. Bazalta klintīm līdzīgie stabi – HaMinsara. Nabatiešu akropole Avdat –
nocietināta senpilsēta, kas bija otrs nozīmīgākais slavenā Vīraka ceļa tirdzniecības centrs uzreiz aiz Petras. Dabas pārsteigums Negevas
tuksnesī – Ein Avdat aiza un pazemes avots. Fosilijām klātā Ammonite Wall siena – aizvēsturiska okeāna gultne. Pastaiga pa Sarkano
kanjonu – šauru, sārtu aizu, kas raisa asociācijas ar maģisko Antilopes kanjonu ASV. Eilatas Krāsainie kalni. Izraēlas slavenākais kūrorts
Eilata. Smilšu kāpas dažādos toņos, varenas klintis dažādos izmēros un dīvaini akmens veidojumi dažādās formās Izraēlas labākajā
nacionālajā parkā Timnā. Nahal Gishron melnais kanjons. Atpūta Akabas kūrortā pie Sarkanās jūras. Viens no septiņiem pasaules
brīnumiem Petra – 2. gs. p.m.ē. klejotāji nabatieši apmetās kalnu ieskautajā plato, kurp varēja nokļūt vienīgi pa šaurām aizu takām.
Tie klintīs izcirta apbrīnojamu mauzoleju pilsētu un pieminekļus, kas raisa apbrīnu pat mūsdienu arhitektiem. Pārgājiens Petras sārtajos
kalnos līdz Klosterim – lielākajam no klintīs cirstajiem Petras pieminekļiem, līdz kuram nonāk tikai retais. Iespēja piedzīvot Jordānijas
maģiju Petru laternu un zvaigžņu gaismās! Wadi Rum tuksnesis ir kā mozaīka, piedāvājot unikālas ainavas, vietām atgādinot Zion
kanjonus un Arches parka dabas tiltus Jūtas štatā, bet jau pēc brīža Austrālijas sarkanos tuksnešus un klintis. Jordānijas eksotikas
komplekts – izbrauciens ar džipiem pa Wadi Rum, krāsu gammām pārbagāts saulriets un vakars tuksnesī zem zvaigžņotām debesīm
berberu teltīs. Izbrauciens ar džipiem pa Disseh – tuksnešainu un klinšainu apvidu, kurā izkaisītas akmens arkas un sēņu klintis.
Jordānijas lielais piedzīvojums – pārgājiens pa fantastisko Wadi Mujib aizu, kur brīžiem vienīgā iespēja, kā tikt uz priekšu, ir peldus.
Hammamat Ma’In karstie avoti un ūdenskritums. Pārgājiens Danas rezervātā – Jordānijas kalni visā to krāšņumā. Pelde Nāves jūrā –
pasaules vissāļākajā ūdenī. Atpūta, saulriets, saulēkts un nakts pie Nāves jūras. Vieta Jordānas upes krastā, kur Jānis Kristītājs kristīja Jēzu –
Bethany. Jeruzaleme. Jūdu svētākā vieta – Raudu mūris. Svētā Kapa baznīca. Kristus dzimšanas vieta Bētleme.
APSOLĪTĀ ZEME IZRAĒLA
8 dienas
Lidojums Rīga – Telaviva – Rīga (tiešais lidojums). Cezareja – jūdu Romas pārvaldnieka rezidence,
30.04.-07.05. 1325 3★★★
romiešu teātris un Hēroda pils. Karmela kalns, kam vislielāko slavu atnesis pravietis Elija. Haifas
HB
apskate. Drūzu ciemati. Tibērija. Izbrauciens Galilejas jūrā, kur Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu
ø
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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SVĒTĀS ZEMES STARP ČETRĀM JŪRĀm – IZRAĒLa un jordānija

12 dienas
12.03-23.03. 1650
27.12-07.01. ~1850

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Telaviva – Rīga (tiešais lidojums). Telaviva – Izraēlas finanšu centrs Vidusjūras krastā.
3★★★
Vecākā osta pasaulē Jaffa. Persiešu dārzi un Karmela kalns, kam vislielāko slavu atnesis pravietis
T
Elija. Haifas apskate. Krustnešu un musulmaņu cietoksnis Apsolītajā zemē – Akras senpilsēta.
HB
Tibērija. Izbrauciens Galilejas jūrā, kur Jēzus nāca pie tiem, pa jūras virsu staigādams. Jaunavas Marijas
ø
dzimšanas vieta Nācarete. Pasludināšanas baznīca. Jeruzaleme. Olīvu kalns ar aizraujošu skatu uz
O
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.
Jaunā – 2017. gada sagaidīšana Jordānijā, Akabas kūrortā pie Sarkanās jūras!

arābijas kruīzs. omāna, musandamas pussala un arābu emirāti – dubaija,
sharjah un abu dabī Kruīza ekskursijas jau iekļautas cenā!
11 dienas

Omānas sultanāts tiek dēvēts par vienu no tradicionālākajām un skaistākajām arābu zemēm –
15.01.-25.01. 2050 3★★★★
gleznaini kalni un baltu smilšu klātas pludmales, sausi tuksneši un smaragdzaļas oāzes, beduīnu 2017. gads
9
apmetnes un leģendārie arābu tirgi. Omāna jāapskata, kamēr globalizācija nav izpostījusi tās šarmu! 29.01.-08.02.
FB
Kruīzs pa Sinbada Jūrasbraucēja pēdām jeb Omānas un Persijas līčiem ir komfortablākais veids, kā 2017. gads
HB
iepazīt Omānas dabu un Arābu Emirātu cilvēku radītos brīnumus!
ø
!
ms
Jaunu
7 dienu kruīzs ar Royal Caribbean kuģi Splendour of the Sea pa Persijas līci un Omānas līci, sauktu
O
S
IEPAZīŠANā
arī par Omānas jūru. Lidojums Rīga – Stambula – Dubaija – Stambula – Rīga. Omānas sultanāta
CENA!
galvaspilsēta ar koncentrētu, izteiktu arābu kultūras gaisotni – Maskata. Omānas paradīze Wadi Shab –
upes izgrauzts kanjons ar augstām klintīm, starp kurām paslēpušās palmu oāzes un smaragdzaļi baseini. Karsta veidojums Bimmah
Sinkhole jeb Zilais caurums. Omānas senā galvaspilsēta Nizva – dārglietu un amatniecības centrs ar iespaidīgu cietoksni un kolorītāko
tirgu sultanātā. Omānas augstākā virsotne Jebel Shams (3075 m v.j.l.). Grandiozais Wadi Ghul – Omānas Lielais kanjons. Kruīzs ar arābu
tradicionālo laivu dhow gar gleznaino Musandamas piekrasti un līčiem, vērojot delfīnus un, iespējams, skaistākās ainavas Omānā.
Sharjah – viens no interesantākajiem emirātiem, AAE kultūras galvaspilsēta. Al-Arsa – labākais seno laiku tirgus Arābu Emirātos. Apvienoto
Arābu Emirātu bagātākais emirāts Abū Dabī, kas, sekojot Dubaijas piemēram, ķēries klāt utopisku projektu radīšanai, iemantojot iesauku
Arābijas dārgakmens. Marmorā spīdošā Sheikh Zayed Mosque – viena no lielākajām un skaistākajām mošejām pasaulē! Berberu apmetne,
vēderdejas un tuksneša kāpas saulrietā. 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. Nakšņošana 4* viesnīcā Dubaijā.

NO EMIRĀTU DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ PERSIJAS SALU DABAS NOSLĒPUMIEM – ARĀBU EMIRĀTI UN IRĀNAS SALAS
Kešma, Hormuza un Hengama

11 dienas

1995 14. lpp.

SENĀ PERSIJA – IRĀNA
9 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Teherāna – Stambula – Rīga.
01.04.-09.04. 1595 3★★★★
Teherāna – Irānas Islāma Republikas galvaspilsēta, 14 miljonu metropole, tomēr joprojām ar daudz 08.10.-16.10.
3★★★
jaukām, interesantām tikai Irānai piemītošām rozīnītēm. Golestānas pils – bijusī šeiha rezidence.
FB
Lidojums uz Širazu. Širaza – Persijas kultūras šūpulis, dzejnieku, izglītības, rožu, dārzu un vīna pilsēta.
ø
Slavenākā dzejnieka Hefīza 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.
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME ...ar atpūtu Agadiras kūrortā
12 dienas
17.03.-28.03. 1395 3★★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka – Stambula – Rīga.
Lielākā un modernākā Marokas pilsēta Kasablanka. Tūkstoš palmu, sniegbalto kalnu un sarkanbrūno
! T
Jaunums
piļu un mošeju pilsēta, karaliskā Marrākeša ar Djema el Fna laukumu, tirgotājiem, čūsku dīdītājiem,
HB
akrobātiem, burvjiem. Ait Benhaddou – Holivudas režisoru iecienītais viduslaiku ciematiņš, šķiet, ne
ø
par matu nav mainījies kopš laikiem, kad karavānas šeit piestāja, lai tirgotos un atvilktu elpu pēc garā
ceļa. Kādreizējais franču armijas garnizons Ouarzazate ar berberu valdnieka Al-Glaoui nocietinājumu Taourirt. Iespaidīgais, ap 300 m
dziļais Todras kanjons. Sarkanā Dades aiza. 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.
Marokas galvaspilsēta Rabāta, valdības un karaļa mājvieta. UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Fēsas medina – lielākā
islāma vecpilsēta pasaulē. Vidējie Atlasa kalni un ceļinieku atpūtas vieta Mideltā. Par Mazo Marrākešu un Marrākešas vecmāmiņu dēvētā
Taroudanta – ļoti sena pilsētiņa, kuras iespaidīgie mūri gadsimtiem iedvesuši bijību nevēlamiem viesiem. Atpūta Agadirā – slavenākajā
Marokas kūrortā, kurā plašās, dzeltenīgās smilšu pludmales ielenc Atlantijas okeāna ūdeņi. Legzira – visgleznainākā Āfrikas kontinenta
piekraste, kur bangojošo okeānu un zeltaino smilšu pludmali ieskauj iesarkanas klintis, bet tām pāri liecas trīs masīvas klinšu arkas!
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3★★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis
– Lux kruīza kuģis, divvietīgas kajītes
			
T
9

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

ceļojuma apraksts

laiks

MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME

11 dienas
25.03.-04.04.
22.10-01.11.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka – Stambula – Rīga. Marokas galvaspilsēta Rabāta, valdības un
1325 3★★★★
karaļa mājvieta. Meknēsa – Marokas Versaļa. Romiešu senpilsētas drupas – Volubilis. UNESCO Pasaules
T
kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Fēsas vecpilsēta. Vidējie Atlasa kalni un ceļinieku atpūtas vieta
HB
Mideltā. Brauciens ar džipiem līdz Merzougai – pēdējai apmetnei Sahāras tuksneša malā. Nakšņošana
ø
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.

JAUNAIS GADS SAHĀRĀ – MAROKā

12 dienas
Jaunā – 2017. gada sagaidīšana pasaules lielākajā tuksnesī Sahārā.
24.12.-04.01. ~1595 3★★★★
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
Ar lielāku uzsvaru uz krāšņo un krāsaino Marokas dabu un 2 atpūtas dienām Agadiras kūrortā!
05.11.-17.11. 1495 3★★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Kasablanka – Stambula – Rīga.
T
Cascades d’Ouzoud ūdenskritums – viens no Marokas grandiozākajiem skatiem, kur 110 m augstais
HB
ūdens aizkars graciozi gāžas skaistajā Wadi el-Abid kanjonā. Brauciens ar džipiem līdz Zagorai – pēdējai
ø
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.
SVANETIJAS KALNI, UŠGULI UN MELNĀ JŪRA 7 dienas Gruzijā

9 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca,
10.08.-18.08. 1245 3★★★
Narikala citadele-cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustavelli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs. Austrumu
3★★
stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Senās Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta.
FB
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.

www.impro.lv
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TUVIE AUSTRUMI // Armēnija / Gruzija / Azerbaidžāna / Ēģipte
ceļojuma apraksts

laiks

ARMĒNIJAS KOLORĪTS AR IELŪKOŠANOS GRUZIJĀ

8 dienas
04.07.-11.07.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca,
1275 3★★★
Narikala citadele – cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustavelli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs.
! 3★★
Jaunums
Austrumu stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Armēnija bija pirmā valsts pasaulē, kas
FB
301. gadā kristietību pasludināja par oficiālo reliģiju. Vanadzora (Vanadzor) – trešā lielākā pilsēta
Armēnijā. Diližana (Dilijan) – slavena ar savu apbrīnojamo apkārtni, ko sauc arī par armēņu Šveici. Sevana ezers ir lielākais Armēnijā
un viens no augstākajiem pasaulē – tas atrodas gandrīz 2000 m v.j.l. Ararats (5161 m v.j.l.) ir tik iespaidīgs, ka tā sniegoto cepuri var
redzēt gan no galvaspilsētas Erevānas, gan daudz attālākiem Armēnijas nostūriem. Khor Virap klosteris ir būvēts vietā, kur 12 gadus par
savu ticību dziļā akā ticis turēts Svētais Gregorijs. Mūsdienās nozīmīga svētceļojumu vieta. Konjaka rūpnīcas Ararat apmeklējums un
degustācija. Armēnijas galvaspilsētas Erevānas apskate: Republikas laukums, 22 metrus augstā statuja Māte Armēnija, kura simbolizē
mieru un izturību, mērijas ēka u.c. Garni templis – pagānisks dievnams, kas ir viens no hellēnisma kultūras izcilākajiem pieminekļiem
Armēnijā. Tas bija veltīts Heliosam – romiešu Saules dievam. Bazalta kanjons pie Garni tempļa – simfonija akmenī (Sympfony of Stones).
Klintī cirstais Gegharda klosteris celts 5. gs. Tas sastāv no no vienas virszemes un trīs pazemes dievnamiem. Tatev spārni – ceļš gaisa
vagoniņā pār Vorotan aizu, Haldzor kalnu ciematu un Tatev klosteri. Goris – Kaukāza mazā Kapadokija ar skursteņa formu klintīm.
Zvarnota katedrāles pamatu vieta un atlikušās kolonnas ļauj nojaust tās varenību un skaistumu uz lielā un mazā Ararata kalnu fona.
Ečmiadzina – viena no vecākajām kristiešu baznīcām pasaulē. Tā būvēta 303. gadā virs pagānu uguns altāra. Saukta arī par Armēnijas
Vatikānu, kur var apskatīt Jāņa Kristītāja mirstīgās atliekas, Noasa šķirsta dēli un vēl citas relikvijas.

LIELAIS KAUKĀZA CEĻOJUMS Armēnija, Azerbaidžāna, Gruzija
12 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Baku – Tbilisi – Stambula – Rīga. Azerbaidžānas galvaspilsētas Baku
03.10.-14.10. 1695 3★★★
vecpilsēta – vienīgā nocietinātā vecpilsēta Kaukāza zemēs, kuru ieskauj viduslaiku mūri. Mūru
! 3★★
Jaunums
ieskautajā ieliņu labirintā apskatāmas gan mošejas, gan musulmaņu skolas, gan senās Austrumu pirtis
FB
hamami, bet centrā atrodas Shirvan Shah pils komplekss. Iespaidīgā Baku modernā arhitektūra, kura
atzīmēta arī ar vairākām balvām modernās arhitektūras konkursos pasaules mērogā. Padomju slavenākās filmas Briljanta roka vietas
Baku! Uguns kalns, kura pakājē apskatāms degošs dabas gāzes avots. Nacionālais parks Gobustana, kurā apskatāms Azerbaidžānas
dabas lepnums – dubļu vulkāni un neolīta laika akmens zīmējumi. Naftas ieguves lauki Baku apkārtnē. Pārbrauciens uz Gruziju ar nakts
vilcienu. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca, Narikala citadele-cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustavelli
avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs. Austrumu stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Austrumgruzijas galvaspilsēta
Mtskheta iekļauta UNESCO Pasaules 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.). Dabīgā minerālūdens avoti Boržomi. Armēnija bija pirmā valsts pasaulē, kas 301.
gadā kristietību pasludināja par oficiālo reliģiju. Vanadzora (Vanadzor) – trešā lielākā pilsēta Armēnijā. Diližana (Dilijan) – slavena ar
savu apbrīnojamo apkārtni, ko sauc arī par armēņu Šveici. Sevana ezers ir lielākais Armēnijā un viens no augstākajiem pasaulē – tas
atrodas gandrīz 2000 m v.j.l. Ararats (5161 m v.j.l.) ir tik iespaidīgs, ka tā sniegoto cepuri var redzēt gan no galvaspilsētas Erevānas, gan
daudz attālākiem Armēnijas nostūriem. Khor Virap klosteris ir būvēts vietā, kur 12 gadus par savu ticību dziļā akā ticis turēts Svētais
Gregorijs. Mūsdienās nozīmīga svētceļojumu vieta. Konjaka rūpnīcas Ararat apmeklējums un degustācija. Armēnijas galvaspilsētas
Erevānas apkste. Zvarnota katedrāles pamatu vieta un atlikušās kolonnas ļauj nojaust tās varenību un skaistumu uz lielā un mazā Ararata
kalnu fona. Ečmiadzina – viena no vecākajām kristiešu baznīcām pasaulē. Tā būvēta 303. gadā virs pagānu uguns altāra. Saukta arī par
Armēnijas Vatikānu, kur var apskatīt Jāņa Kristītāja mirstīgās atliekas, Noasa šķirsta dēli un vēl citas relikvijas.
KAUKĀZA kalni un kahetijas vīni 7 dienas Gruzijā
9 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca, 11.09.-19.09. 1175 3★★★
Narikala citadele–cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustavelli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs.
3★★
Austrumu stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta
FB
iekļauta UNESCO Pasauleskultūras 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!
NĪLAS un piramīdu zeme ēģipte Kaira, kruīzs pa Nīlu un atpūta Hurgadā

11 dienas
★★★★★
Lidojums Rīga – Kaira. Arābu pasaules sirds Kaira. Islāma Kaira – 12. gs. Saladina citadele, viduslaiku
28.02.-09.03. 1190 9
cietokšņa ieskautā Alabaster mošeja. Gīzas ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina
3★★★★
piramīdas, Lielā Sfinksa. Papirusu darbnīca. Ieskats Ēgiptes Smaržu muzejā. Iespēja vakarā apmeklēt
3★★★
lāzeršovu pie Gīzas piramīdas – stundu garš gaismas un mūzikas uzvedums par Ēģiptes vēsturi. Saulainā
FB
dienvidu pilsēta Asuāna, slavenais Asuānas dambis. Fīlas (Philae) templis. Caur dzintarkrāsas tuksnesi
HB
un granīta balstiem, gar smaragdzaļām, palmu un tropu augiem klātām salām plūstošā Nīla un ikdienas
ø
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.
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3★★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– tuksnešu iedzīvotāju berberu teltis
9
– Lux kruīza kuģis, divvietīgas kajītes
		 – Felluka – tradicionāla buru laiva
T

★★★★★

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

ceļojuma apraksts

laiks

ĒĢIPTES KRĀSAINIE TUKSNEŠI (īsā programma)

8 dienas
02.04.-09.04.

cena naktsmītnes

Kaira, Baltais un Melnais tuksnesis un atpūta Hurgadā. Lidojums Rīga – Hurgada – Rīga (tiešais lidojums).
1090 3★★★★
Arābu pasaules sirds Kaira. Islāma Kaira – 12. gs. Saladina citadele, viduslaiku cietokšņa ieskautā
3★★★
Alabaster mošeja. Viena no antīko laiku varenākajām pilsētām un 8 dinastiju galvaspilsēta Memphis,
FB
tās nekropole Sakāra, senākais zināmais no akmens radītais komplekss pasaulē, Džosera pakāpjveida
HB
piramīda. Iespēja vakarā apmeklēt lāzeršovu pie Gīzas piramīdas. Gīzas ansamblis: slavenās Heopsa,
ø
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, bārbekjū 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.

AR FELLUKU PA NĪLU
8 dienas
Fellukas ir veids, kā faraoni gadsimtiem ilgi ceļojuši pa Nīlu. Upes ūdeņu un vēja nesta tradicionālā
08.10.-15.10. 1095 3★★★★
koka buru laiva peld pa Nīlu, ļaujot ceļotājiem baudīt garām slīdošās ainavas, apmeklēt Ēģiptes
3★★★
ievērojamākos tempļus upes krastos, ieskatīties piekrastes ciematos, klausīties nūbiešu apkalpes
FB
dziesmās un kopīgi ieturēt maltītes. Lidojums Rīga – Hurgada – Rīga (tiešais lidojums). Saulainā
HB
dienvidu pilsēta Asuāna, slavenais Asuānas dambis un Fīlas (Philae) templis. Iespēja apmeklēt
ø
slaveno Abu Simbel templi. Caur dzintarkrāsas tuksnesi un granīta balstiem, gar smaragdzaļām,

palmu un tropu augiem klātām salām plūstošā Nīla un ikdienas dzīve tās krastos. 4 dienu brauciens
ar felluku pa Nīlu, apmeklējot mazus ciematiņus, iepazīstot vietējo dzīvi un tradīcijas, peldoties
Nīlā un sauļojoties uz fellukas klāja (valda uzskats, ka laivu konstrukcija nav mainījusies pēdējos 5000 gados!). Darāvas kamieļu tirgus.
Komombo templis. Luksora – unikāls brīvdabas muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Dievam Amonam Ra veltītie Karnakas un
Luksoras tempļi. Sfinksu aleja un Svētais ezers. Atpūta Sarkanās jūras krastā **** viesnīcā.
BRĪVDIENAS FARAONU ZEMĒ ĒĢIPTĒ Nīlas krastos un tuksnešu noslēpumainajos plašumos 8 dienas
Lidojums Rīga – Hurgada – Rīga (tiešais lidojums). Īsa Hurgadas apskate. Luksora – unikāls brīvdabas
12.11.-19.11. 950 3★★★★
muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Nīlas austrumu krasts, kur ritējusi dzīve: dievam Amonam
3★★★
Ra veltītie Karnakas un Luksoras tempļi. Sfinksu aleja, veiksmes zīme – granīta skarabejs, Svētais
HB
ezers. Luksoras templis saulrietā. Rietumu krasts jeb mirušo valstība: Karaļu ieleja, Tutanhamona
ø
un vēl 63 faraonu atdusas vieta. Vienīgās faraones-sievietes 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, vakariņas
tuksneša nometnē. Pēc izvēles – izbrauciens ar kuģīti jūrā, snorkelēšana, folkloras šova 1001 nakts apmeklējums. Brīva diena atpūtai.
ĒĢIPTES LIELĀ TŪRE
14 dienas
★★★★★
Visaptverošākais Ēģiptes ceļojums. Kaira, Sakāras un Gīzas kompleksi, Baharijas oāze, Baltais un
16.10.-29.10. 1795 9
Melnais tuksnesis, kruīzs pa Nīlu, Asuāna 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. Viena no antīko laiku varenākajām pilsētām un 8 dinastiju galvaspilsēta
HB
Memphis, tās nekropole Sakāra, senākais zināmais no akmens radītais komplekss pasaulē, Džosera
ø
pakāpjveida piramīda. Ieskats Ēgiptes Smaržu muzejā. Iespēja vakarā apmeklēt lāzeršovu pie Gīzas

piramīdas – stundu garš gaismas un mūzikas uzvedums par Ēģiptes vēsturi. 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, bārbekjū vakariņas, dziesmas un dejas beduīnu
apmetnē, nakšņošana tuksnešu teltīs ar neaizmirstamu skatu uz tuksneša zvaigžņotajām 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. Hibis templis El Kharga oāzē. Brauciens līdz Luksorai. Kruīzs pa Nīlu ar *****
kuģi. Luksora – unikāls brīvdabas muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Dievam Amonam Ra veltītie Karnakas un Luksoras tempļi.
Sfinksu aleja un Svētais ezers. Karaļu ieleja. Memnona kolosi. Caur dzintarkrāsas tuksnesi un granīta balstiem, gar smaragdzaļām, palmu
un tropu augiem klātām salām plūstošā Nīla. Edfu un Komombo tempļi. Saulainā dienvidu pilsēta Asuāna, slavenais Asuānas dambis.
Fīlas (Philae) templis. Brauciens uz Hurgadu un atpūta Sarkanās jūras krastā **** viesnīcā. Lidojums Hurgada – Rīga.
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ĀFRIKA // Etiopija / Kenija / Kazahstāna / Tadžikistāna / Uzbekistāna / Indija / Uganda /
ceļojuma apraksts

laiks

ETIOPIJAS DIENVIDI – OMO IELEJAS KOLORĪTS ceļojums ar džipiem

11 dienas
06.11.-16.11.

cena naktsmītnes

Ceļojums ar 4x4 džipiem pa nacionālajiem parkiem un pie savdabīgajām Melnās Āfrikas ciltīm!
2175 3★★★
Krāšņi izkrāsotām sejām, zodos iedzītām dekoratīvām naglām, māla šķīvjiem aizbāztiem aiz
0
nokrājušām lūpām, iededzinātiem tetovējumiem, atkailinātām dāmu krūtīm un govs ādas apsējiem
FB
ap gurniem... tik eksotiskas, primitīvas un šokējošas ir Etiopijas dienvidu ciltis.
ø
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!
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.
Maksimālais grupas lielums – 18 cilvēki!
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!

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

12 dienas
12.02.-23.02. 2895
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.

3★★★★

0

FB
HB

ø


Tanzānija – serengeti, Ngorongoro, Manjara un atpūta zanzibāras salā

13 dienas

2995 30. lpp.

VISA ĀFRIKA VIENĀ CEĻOJUMĀ – UGANDA, RUANDA UN KONGO

16 dienas

4495 33. lpp.

ĀFRIKAS KRĀŠŅĀKĀS SALAS – MADAGASKARA UN MAURĪCIJA

15 dienas

~3095 13. lpp.

MADAGASKARA, MAURĪCIJA, REINJONA UN SEIŠELU SALAS – LIELAIS INDIJAS OKEĀNA KRUĪZS
17 dienas

3395 13. lpp.

VIDUSĀZIJAS DABAS UN VĒSTURES PASTKARTES –
TADŽIKISTĀNA, UZBEKISTĀNA UN KARAKALPAKSTĀNA

14 dienas
Lidojums Rīga – Taškenta – Rīga. Uzbekistānas Republikas galvaspilsēta Taškenta.
19.09.-02.10. 1995 3★★★★
Lidojums Taškenta – Nukus. Nukus – autonomās Karakalpakstānas republikas galvaspilsēta ar
! 3★★★
Jaunums
Aizliegtās mākslas muzeju tuksnesī – slaveno Igora Savitska 20. gs. padomju māklas kolekciju. Savulaik
5
S
IEPAZīŠANā
plaukstošā Arāla jūras zvejniecības pilsēta Mujnaka, kas, atkāpjoties jūrai gandrīz 200 km attālumā,
FB
CENA!
pārvērtusies pa pusei par spoku pilsētu. Sirreālā Arāla jūras kuģu kapsēta Karakalpakstānā – smiltīs
HB
grimstošie zvejas kuģu un laivu vraki, starp kuriem cēli aizmaršē kamieļi, tagad paver visspocīgāko
ø
skatu Centrālāzijas reģionā. Mūriem apjoztā Hivas vecpilsēta ir gluži kā vēstures kapsula, kas ļauj

piedzīvot Lielā Zīda ceļa elpu, cik tuvu vien tas iespējams. Hivas minareti Islom Hoja un Kalta Minar –
ne tikai skaistākie visā reģionā, bet, iespējams, pat pasaulē. Brauciens caur Kizilkuma tuksnesi. Svētākā pilsēta Centrālāzijā Buhāra ir
kā no Tūkstoš un vienas nakts pasaku grāmatas izkāpusi ar viduslaiku pirtīm, velvēm segtiem bazāriem, flīzēm klātām medresēm un
smalki grebtām mošeju fasādēm. Lielā Zīda ceļa slavenākā pilsēta Samarkanda, Centrālāzijas zinātnes un kultūras galvaspilsēta, ko dēvē
arī par Pasaules spoguli, Dvēseļu dārzu, Austrumu pērli un Visuma centru. Registāna laukums ar trim medresēm un Tili Kara mošeju –
Vidusāzijas ikona un skaistākais arhitektūras ansamblis visā Centrālāzijā. Gur Emir mauzolejs – varenā valdnieka Timura jeb Tamerlana
atdusas vieta. Ulugbeka observatorija. Shah-i Zinda kapeņu pilsēta, kuras filigrānām flīzēm rotātie mauzoleji tiek uzskatīti par augstāko
sasniegumu flīžu mākslā pasaulē. Valdnieka Tamerlana dzimtā pilsēta un viņa impērijas sākotnējā galvaspilsēta Shahrizabz. Tadžikistānas
galvaspilsēta Dušanbe ar pasaules lielāko tējas namu, augstāko mākslīgo ūdenskritumu un labiekārtoto Rudaki parku. Hissaras
cietoksnis, kas ilgus gadsimtus sargājis 3000 gadu seno Hissaras pilsētu. Maķedonijas Aleksandra vārdā nosauktais Iskanderkula ezers,
pateicoties iespaidīgajam kalnu fonam un krēmīgi zilganzaļganai ūdens nokrāsai, tiek uzskatīts par Tadžikistānas ezeru karali. Fanu
kalni – Pamira kalnu apakšgrēda, kura slavena ar saviem dzidrajiem ezeriem visos iepējamajos zilajos un zaļajos toņos. Tadžikistānas
visatpazīstamākā pastkarte – zilganais Lielais Alaudina ezers un zaļganais Mazais Alaudina ezers. Skaistā un oāzēm izdaiļotā Zeravšanas
ieleja. Marguzor septiņi ezeri – gari, fjordiem līdzīgi ezeri, kur katram no tiem piemīt sava ūdens nokrāsa. Tadžikistānas Buhāra –
2500 gadu senā Istaravšana ar kolorītu bazāru, šauru vecpilsētas ielu labirintu, krāšņi apgleznotām mošejām un Zilā kupola medresi.
Istaravšanas Ļeņina piemineklis – lielākais Centrālāzijā. Panchshanbe bazārs Hudžandā – elegantais, neoklasicisma stilā celtais tirgus, kas
apgleznots ar krāsainām freskām, ir neordināra celtne; tā, it kā Hruščovs būtu salasījies 1001 nakts pasakas. Šeiha Massaladina reliģiskais
komplekss Hudžandā, bijušajā Ļeņinabadā.
Maksimālais grupas lielums 20 cilvēki!

APBRĪNOJAMĀ KAZAHSTĀNA – VIDUSĀZIJAS LIELAIS NOSLĒPUMS

94

3★★★★ – 3★★★

0
5

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– komfortablas tūristiem pielāgotas lodžas
– viesu nams, divvietīgas istabas

		

13 dienas

2895 34. lpp.

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

Madagaskara / Tanzānija

ceļojuma apraksts

laiks

INDIJAS KONTRASTI

13 dienas
17.03.-29.03.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Deli. Indijas galvaspilsēta Deli. Sarkanais cietoksnis, pieņemšanas telpas un karaliskās
1495 3★★★
vannas. Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka.
HB
Humayun kapenes. Qutab Minar – lielisks musulmaņu arhitektūras paraugs. Tīģeru fotomedības
ø
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.

no deli līdz bombejai. INDIJAS sirds
15 dienas
11.11.-25.11. 1725 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★★★
arhitektūras paraugs. Tādžmahala mauzolejs, ko dēvē par skaistāko mīlestības pieminekli pasaulē.
HB
Agras cietoksnis. Imperatora Akbara galvaspilsēta Fathepur Sikri. Orča – senā Bundelas karaļu
ø
galvaspilsēta, kas joprojām saglabājusi savu viduslaiku auru. Ziemeļindijas tempļu arhitektūras

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 Kamasūtras. 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.
pavasaris indijas himalajos

12 dienas
Lidojums Rīga – Deli. Sirreālais Fantasy Rock dārzs – Indijas versija par Antonio Gaudi slaveno Guell parku. 24.03.-04.04. 1495 3★★★
Šimla – britu koloniālā perioda kalnu kūrorts Himalaju priekškalnēs, kas 19. un 20. gs. kalpoja kā Britu
HB
Indijas vasaras galvaspilsēta. Greznie 17. gs. Pinjore dārzi – miera oāze un relaksācijas vieta Mogulu
ø
imperatoriem un viņu harēmam. Pasaules jumts – varenību un absolūtu mieru 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 apzīmējumu 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 2018. gadā!
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cena naktsmītnes

PA DIENVIDINDIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM – NOSLĒPUMAINĀ KARNATAKA AR ATPŪTU GOA

16 dienas

1995 34. lpp.

JAUNAIS GADS INDIJĀ – ZELTA TRIJSTŪRIS, BOMBEJA UN TROPISKĀ KERALA
13 dienas
22.12.-03.01. ~2150 3★★★★
Jaunā – 2017. gada sagaidīšana eksotiskajā Goa kūrortā Indijas okeāna krastā!
Lidojums Rīga – Deli. Indijas galvaspilsēta Deli. Sarkanais cietoksnis, pieņemšanas telpas un karaliskās
3★★★
vannas. Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka.
HB
Humay un kapenes. Qutab Minar – lielisks musulmaņu arhitektūras paraugs. Tīģeru fotomedības
ø
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. 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.
noslēpumainās himalaju karalistes – butāna, sikima un dardželinga
15 dienas
Ierobežoto aviobiļešu un atļauju dēļ pieteikšanās ceļojumam stingri rekomendējama līdz 1. jūnijam. 07.10.-21.10. 2895 3★★★
Lidojums Rīga – Deli – Paro. Butānas ikona un vizītkarte Taktsang jeb Tīģera ligzdas klosteris,
FB
piekļāvies vertikālai klintij, 800 m augstumā. Gleznainais brauciens uz Cheli La pāreju (3990 m v.j.l.),
HB
no kuras paveras elpu aizraujoši skati ar Himalaju kalnu grēdu un Butānas augstāko virsotni Jumolhari
ø
kalnu (7329 m v.j.l.). Skaistā Paro ieleja – Butānas sirds, kur paceļas daudzi nozīmīgi tempļi un klosteri,

kā arī iespaidīgais Paro cietoksnis. Dochula kalnu pāreja (3150 m v.j.l.). Senā Butānas galvaspilsēta
Punakha – Punakha Dzong pils un falla kulta Auglības templis. Wangdiphodrang Dzong cietoksnis. Butānas galvaspilsēta Timpu.
Kharbandi Gompa templis neierasti izvietojies tropiskā dārzā. Jaldapara rezervāts – izbrauciens ar džipiem un izjāde ziloņa mugurā,
lai iepazītu parka bagātīgo putnu valsti un meklētu ziloņu barus un parka simbolu – ļoti apdraudētos Āzijas vienraga degunradžus.
Sikimas galvaspilsēta Gangtoka. Pemayangtse – viens no vecākajiem klosteriem Sikimā. Britu kalnu kūrorts Dardželinga dēvēta par
Kalnu Karalieni ir kā dārgakmens Austrumu Himalaju kronī, pār kuru paceļas planētas trešā augstākā virsotne Kanchenjunga (8586 m
v.j.l.). Slavenās Dardželingas tējas plantācijas. Yiga Choling Gompa – dzelteno cepuru sektas klosteris glabā ļoti vērtīgo Nākotnes Budas
statuju. Budistu un hinduistu svētais kalns Observatory Hill. Lloyd botāniskais dārzs. Tīģera kalns pie Dardželingas, no kura paveras viens
no iespaidīgākajiem kalnu skatiem visā Himalaju reģionā …arī Everestu skaidrā laikā var redzēt. Lidojums Bagdora – Deli – Rīga.
Maksimālais grupas lielums 20 cilvēki!
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2019. gadā!
āzijas varenāko kalnu un kultūru krustceles – pakistāna ...rudens krāsu laikā

14 dienas

2550 33. lpp.

ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ

15 dienas

1950 15. lpp.

ATpūta ceilonas salā – ŠRILANKA

14 dienas

1770 32. lpp.

ĶĪNAS SIMFONIJA
17 dienas
Lidojums Rīga – Pekina – Rīga. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, 24.03.-09.04. 2295 3★★★★
Mao izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas
3★★★
imperatoru vasaras pils. Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu. Senās Ķīnas politiskā sirds Siaņa.
HB
Terakotas armija, saukta par astoto pasaules brīnumu, Lielās zoss pagoda. Hua Shan kalns – mistiska
ø
svētvieta, kur tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi, romantika un senas leģendas. Longmen

budistu alu templis ar vairāk nekā 100 000 klintīs cirstām Budas statujām un reljefiem. Slavenais
Šaoliņa klosteris un kungfu šovs. Lidojums uz Guilinu. Guilina: Ziloņa snuķa kalns, Septiņu zvaigžņu parks, Niedres flautas ala ar
stalaktītiem un stalagmītiem. Kruīzs pa romantisko Li upi – ainavas, mīkstas kā samts, un pakalni kā tūkstošgadīgi bruņurupuči iznirst aiz
katra nākamā upes līkuma. Vienas no iespaidīgākajām rīsu terasēm pasaulē – Longsheng. Antīkais Vēja un lietus tilts. Kolorītās dong un
miao ciltis, kuras piekopj senās tradīcijas. Lidojums uz Šanhaju. Dārzu un kanālu pilsēta, Ķīnas Venēcija Sudžo. Šanhaja – galvenā ostas
pilsēta Klusā okeāna krastā: Nefrīta Budas templis, Minu dinastijas laikā izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV
tornis pasaulē, Nandzjinas iepirkšanās iela.
PĀRSTEIDZOŠĀ ĶĪNA
12 dienas
Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao 14.09.-25.09. 1895 3★★★★
izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru
HB
vasaras pils, Pekinas opera un Pekinas pīle. Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu. Senās Ķīnas
ø
politiskā sirds Siaņa, pilsētas nocietinājumu mūri, Tanu dinastijas deju koncerts. Terakotas armija,

saukta par astoto pasaules brīnumu. Hua Shan kalns – mistiska svētvieta, kur tiekas majestātiskas
klintis, vēsturiski tempļi, romantika un senas leģendas. Longmen budistu alu templis ar vairāk nekā 100 000 klintīs cirstām Budas statujām
un reljefiem. Slavenais Šaoliņa klosteris un kungfu cīņas mākslas šovs. Lidojums uz Šanhaju. Dārzu un kanālu pilsēta, Ķīnas Venēcija
Sudžou: Zvejnieka tīkla dārzs (UNESCO), Tīģera kalna dārzs un zīda darbnīca. Šanhaja – galvenā ostas pilsēta Klusā okeāna krastā:
Nefrīta Budas templis, Minu dinastijas laikā izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV tornis pasaulē, Nandzjinas
iepirkšanās iela. Lidojums Šanhaja – Rīga.
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3★★★★ – 3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
– Lux kruīza kuģis, divvietīgas kajītes
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti		
			
 – cenā iekļautas vīzas
9

ceļojuma apraksts

laiks

ĶĪNAS ZĪDA PIESKĀRIENS

9 un 10 dienas
26.03.-03.04. 1395 3★★★★
08.10.-17.10. 1430 HB

Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao
izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru
vasaras pils. Astotais pasaules brīnums Lielais Ķīnas mūris. Lidojums uz Šanhaju. Dārzu un kanālu
pilsēta, Ķīnas Venēcija Sudžo. Antīkais ūdens ciemats Luzhi ar nebeidzamiem kanāliem un tiltiņiem.
Šanhaja – galvenā ostas pilsēta Klusā okeāna krastā: Nefrīta Budas templis, Minu dinastijas laikā
izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV tornis pasaulē, Nandzjinas iepirkšanās iela.
Lidojums Šanhaja – Rīga.

cena naktsmītnes

ø


ĶĪNAS VĒSTURES UN DABAS PASTKARTES AR JANDZI KRUĪZU
15 dienas
Uzlabots un papildināts Jandzi ceļojums ar Ķīnas dabas brīnumiem!
10.10.-24.10. 2395 3★★★★
Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao
9
izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru
HB
vasaras pils, Pekinas opera un Pekinas pīle. Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu. Senās Ķīnas
ø
politiskā sirds Siaņa. Tanu dinastijas deju koncerts. Terakotas armija, saukta par astoto pasaules

brīnumu. Hua Shan kalns – mistiska svētvieta, kur tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi,
romantika un senas leģendas. Lidojums uz Chongqing. Triju dienu kruīzs pa slaveno Jandzi upi un 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

2995 35. lpp.

NO GLIEMEŽU KLINTĪM UN PAZEMES DĀRZIEM LĪDZ PŪĶA MUGURAS TERASĒM
UN NEMIRSTĪGO KALNIEM – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 3

13 dienas

2295 20. lpp.

SMAIDU ZEME TAIZEME
15 dienas
Lidojums Rīga – Bangkoka – Rīga. Tempļu pilsēta Bangkoka – Grand Palace un Smaragda Budas templis, 17.07.-31.07. 1650 3★★★
pasaulslavenie Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi, moderni debesskrāpji un ielu tirdzniecība.
Izbraukums ar laivu pa pilsētas kanāliem. Savdabīga atrakcija – peldošais tirgus. Kančanaburi – slavenais tilts pār Kvai upi. Monu
ciema apmeklējums. Ajutaja – Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu drupām. Zelta trijstūris – populārā
kontrabandistu paradīze starp Taizemi, Mjanmu (Birmu) un Laosu. Taizemes un Mjanmas robežpilsēta Mae Sai. Iespēja uz pāris stundām
apmeklēt Mjanmu. Tālākā Taizemes ziemeļu lielpilsēta Čiangrai. Kalnu cilšu ciemi. Iespēja apmeklēt padongu (garkaklu sieviešu) apmetni.
Mājsaimniecības izstrādājumu darbnīcas: zelta, sudraba, keramikas, tīkkoka izstrādājumi, zīds un tekstilijas, saulessargi... Ziemeļu
galvaspilsēta Čiangmai: Doi Suthep templis un nakts tirgus. Džungļi no ziloņa muguras. Krokodilu ferma un šovs. Trīs saules pilnas dienas
Pataijā pie Siāmas līča. Iespējas doties izbraukumā uz koraļļu salu, zemūdens pastaigās, baudīt taju masāžas...
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – Puketa, Krabi, Koh Samui ar ielūkošanos džungļos 15 dienas
Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi. Lidojums 25.11.-09.12. 1895 3★★★
Bangkoka – Puketa. Divas atpūtas dienas Puketā. Plašas iespējas atpūsties pie jūras, traukties
dažnedažādos ūdenspriekos un atrakcijās, doties salu ekskursijās, okeāna copē, baudīt taju masāžas... 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). Izbraukums pa Ratchprapha ezeru ar dīvainām klintīm tajā
un Nam Talu alas apmeklējums Khao Sok nacionālajā parkā, kur džungļi ir visriņķī un visapkārt. 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.
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – Puketa, Krabi, Koh Samui
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15 dienas

1850 31. lpp.
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ĀZIJA // Taizeme / Ziemeļkoreja / Japāna / Taivāna / Vjetnama / Kambodža / Laosa
ceļojuma apraksts

laiks

JAUNAIS GADS TAIZEMĒ

14 dienas
26.12.-08.01.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Bangkoka – Rīga. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi.
1925 3★★★
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. Četras saules pilnas dienas Pataijā pie Siāmas līča. Koraļļu sala. Iespējas doties zemūdens pastaigās, baudīt taju masāžas...
Vecgada vakariņas viesnīcas restorānā Pataijā.

KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA

15 dienas
Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka – Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi. Izbraukums 04.03.-18.03. 1750 3★★★
ar laivu pa pilsētas kanāliem. Peldošais tirgus. Kančanaburi – tilts pār Kvai upi. Monu ciema 04.11.-18.11.
apmeklējums. Ajutaja – Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu drupām.
Zelta trijstūris – populārā kontrabandistu paradīze starp Taizemi, Mjanmu (Birmu) un Laosu. Taizemes un Mjanmas robežpilsēta Mae Sai.
Iespēja uz pāris stundām apmeklēt Mjanmu. Tālākā Taizemes ziemeļu lielpilsēta Čiangrai. Kalnu cilšu ciemi. Iespēja apmeklēt padongu
(garkaklu sieviešu) apmetni. Ziemeļu galvaspilsēta Čiangmai: Doi Suthep templis un nakts tirgus. Džungļi no ziloņa muguras. Lidojums
Čiang Mai – Bangkoka – Puketa. Četras atpūtas dienas Puketā. Plašas iespējas atpūsties pie jūras, traukties dažnedažādos ūdenspriekos
un atrakcijās, doties salu ekskursijās, okeāna copē, baudīt taju masāžas... Lidojums Puketa – Bangkoka – Rīga.

ZIEMEĻKOREJA UN MAZĀ LHASA ...ar Neatkarības dienas svinībām Phenjanā
12 dienas
Lidojums Rīga – Pekina. Lidojums Pekina – Phenjana. Maksimālais grupas lielums 21 cilvēki!
06.09.-17.09. 2595 3★★★★
Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas galvaspilsēta Phenjana – izcils Staļina ampīra arhitektūras
! FB
Jaunums
paraugs: Kima Irsena laukums, Memoriālā pils, Juche tornis, Komunistiskās partijas piemineklis,
HB
S
IEPAZīŠANā
Mansudae strūklaku parks, Revolucionāro mocekļu kapsēta, Kima Irsena un Kima Čenira pieminekļi,
ø
CENA!
Sociālistiskās revolūcijas piemineklis, Taedong vārti un Kwangbop templis. Utopiskā Ryugyong ēka –

gigantiska, 330 m augsta piramīdas formas viesnīca Phenjanas sirdī. Arch of Triumph – pasaules lielākā
triumfa arka, uzcelta pa godu cīņai pret japāņu kolonistiem. Piedalīšanās Neatkarības dienas svinībās Phenjanā – ziemeļkorejieši svētkus
svin ar vērienu un masu dejām! Zaļojošas ielejas un kalni Mt Kuwol dabas parkā. Kalnu ieskautais 9. gs. Woljong templis – skaistākais
budistu templis Ziemeļkorejā. Karsto avotu viesnīca Nampo. West Sea Barrage – grandionzais Nampo dambis. Ziemeļkorejas eksotika –
stingri apsargātā demilitarizācijas zona kopš 1953. gada kalpo kā robeža starp abām Korejām. Kaesong – Korejas karalistes galvaspilsēta
laika posmā no 918. līdz 1392. g., tagad vēsturiski visnozīmīgākā vieta KTDR, kas iekļauta arī UNESCO sarakstā. Korejas Vēstures muzejs,
kas iekārtots vairāk nekā 1000 gadu senā kompleksā, kas kalpoja kā karalistes galvenā universitāte. Karaļa Kongmina mauzolejs – divas
kapenes, kurās apglabāts 31. Korejas karalistes valdnieks un viņa sieva Mongolijas princese – karaliene Noguka. Nakts Tālo Austrumu
stilā – tradicionālā korejiešu viesnīcā. 75 m augstais Ullim ūdenskritums, kuru nejauši atklāja karavīri tikai 2001. gadā. Ziemeļkorejas
skaistākie kalni un viens no gleznainākajiem apvidiem Korejas pussalā – Mt Kumgang (Dimantu kalnu) parks ar izrobotiem kalniem,
granīta virsotnēm, zaļām ielejām, augstiem ūdenskritumiem, dabas baseiniem un interesantām klintīm. Granīta bluķiem izrotāti līči un
dīvainu formu piekrastes kolonnas – Sea Kumgang jeb Dimantu kalni jūrā. 7. gs. celtais Pyohunsa templis un 75 m augstais Kuryong
ūdenskritums Dimantu kalnu ielenkumā ir nacionālā parka vēstures un dabas pērles. Ziemeļkorejas Krima – Wonsan kūrortpilsēta ar
pludmalēm un pionieru vasaras nometnēm. UNESCO sarakstā iekļautais Karaļa Tongmyong mauzolejs, kurš 1. gs. p.m.ē. izveidoja pirmo
Korejas karalisti Kogurjo. Lidojums Phenjana – Pekina. Vakars Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsētā Pekinā. Mazā Lhasa Chengde –
grandiozs, Qing dinastijas vasaras pils un budistu tempļu komplekss, kas tika celts kalnu ielokā Tibetas stilā. Milzīgs tempļa komplekss,
kas raisa asociācijas ar Lhasu un Potalas pili, tāpēc iesaukts par Mazo Potalu – Putuo Zhencheng. Budistu klosteris, kurā savijušies hanu,
mongoļu un tibetiešu arhitektūras stili, – Puding ar 22 m augsto Budas statuju, lielāko koka Budas statuju pasaulē. Lidojums Pekina – Rīga.
rītablĀzmas zeme vjetnama ar atpūtu noslēpumainajā cat ba salā halongas līcī

13 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja – Rīga. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar
22.03.-03.04. 1795 3★★★
vairāk nekā 600 pagodām un tempļiem, un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina
HB
mauzoleju. Sapa – franču koloniālo laiku kalnu kūrorts Tonkinas Alpos, kura apkārtni apdzīvo daudzas
ø
nacionālās minoritātes, kas joprojām valkā nacionālos tērpus, piekopj senās tradīcijas un dzīvo ļoti

vienkāršu dzīvi. Sapas tirgus. Melno Hmong cilts ciemats. Tram Ton kalnu pāreja. Krāsainais un krāšņais
Bac Ha svētdienas tirgus. Puķu Hmong cilts ciemats, kur izgatavo vietējo kandžu. Ninh Binh – skaists klinšakmens kalnu apvidus, ko mēdz
dēvēt par Halongas līci rīsu laukos. Izbrauciens ar laivu pa gleznainu upes posmu, apmeklējot trīs alas un skatot, kā kaļķakmens klintis
izlien no rīsu laukiem. Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta. Halongas līcis – Vjetnamas lepnums un viens no Āzijas brīnumiem, pilns
ar fantastiskās formās izrobotām salām, kuras apskatāmas, slīdot laivā pa jūras ūdeņiem. Klinšaina, kalnaina un lietusmežiem klāta Cat Ba
sala un tai piegulošais mazo klinšu saliņu arhipelāgs Halongas līcī ir gluži kā no filmas Juras laikmenta parks. Pārgājiens džungļos Cat Ba
nacionālajā parkā ar iespēju uzkāpt Nhu Lam kalnā, no kura paveras pasakaina ainava uz kaļķakmens kalniem. 4 atpūtas dienas Cat Ba
salā, 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.

ZAĻĀ DRAKONA SALA TAIVĀNA ...AR IELŪKOŠANOS UZLĒCOŠĀS SAULES ZEMĒ JAPĀNĀ

16 dienas

2850 14. lpp.

UZLĒCOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA
13 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Tokija. Miljonu pilsēta Tokija. Viens no senākajiem un svētākajiem budistu 25.03.-06.04. 3195 3★★★
tempļiem Assakusa Kannon, šinto ticības svētnīca Meidzi, imperatora pils dārzi, veikalu arkāde
HB
Nakamise, Tokijas tornis – galvu reibinošs augstums un plaša panorāma. Unikāla iespēja piedalīties
ø
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.
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3★★★★ – 3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
 – cenā iekļautas vīzas

ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

lielais vjetnamas ceļojums – no indoķīnas gleznainākajiem
dabas skatiem līdz kolorītākajām ciltīm

15 dienas
15.10.-29.10. 2150 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.
! HB
Jaunums
Sapa – franču koloniālo laiku kalnu kūrorts Tonkinas Alpos, kura apkārtni apdzīvo daudzas nacionālās
ø
S
IEPAZīŠANā
minoritātes, kas joprojām valkā nacionālos tērpus, piekopj senās tradīcijas un dzīvo ļoti vienkāršu

CENA!
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 no filmas Juras laikmenta parks. Pārgājiens džungļos Cat Ba
nacionālajā parkā ar iespēju uzkāpt Nhu Lam kalnā, no kura paveras pasakaina ainava uz kaļķakmens kalniem. Halongas līča mazais brālis
Lan Ha līcis, izbraucieni ar kajakiem pa gleznaino apkārtni. Lidojums Hanoja – Dalata. Bijušais franču koloniālā perioda kalnu kūrortsstacija Dalata, kur eiropieši glābās no vasaras svelmes. Crazy House – viena no dīvainākajām ēkām Āzijā, kas atgādina noburtu pasaku
namu milzīga koka veidolā. Lielākais un skaistākais no Dalatas dārziem un parkiem – Ziedu un parku pilsēta. Ekstravagantā Linh Phuoc
pagoda ar 49 m garo, flīzēm klāto drakonu. Datanlas ūdenskritums. Brauciens ar džipu Langbiang kalnā, no kura paveras skaistākais skats
pār Dalatas ezeriem un kalniem. Kinh minoritātes ciema apmeklējums, kuru interesantākā iezīme ir iespaidīgo Rong māju veidošana uz
pāļiem. Vakars pie kalnu minoritātes ar vakariņām, dejām un vietējās dziras Can degustēšanu. Krāšņākais ūdenskritums Vjetnamā – 40 m
augstais un 100 m platais Pongour Falls. 90 m augstais Dambri ūdenskritums, kas gāžas lietusmežiem klātas aizas ielokā. 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. 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 – Rīga.

NO HALONGAS LĪČA LĪDZ TROPISKAJAI PHU QUOC SALAI –
ZIEMASSVĒTKI UN JAUNAIS GADS VJETNAMĀ

15 dienas

~2495 32. lpp.

INDOĶĪNAS VĒSTURES UN DABAS PASTKARTES – KAMBODŽA, VJETNAMA UN LAOSA
16 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk
12.11.-27.11. 2875 3★★★
nekā 600 pagodām un tempļiem, un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju.
HB
Ninh Binh – skaists klinšakmens kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci rīsu laukos. Izbrauciens
ø
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 no filmas Juras laikmenta
parks. Pārgājiens džungļos Cat Ba nacionālajā parkā ar iespēju uzkāpt Nhu Lam kalnā, no kura paveras pasakaina ainava uz kaļķakmens
kalniem. Lidojums Hanoja – 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. Gleznainais Kvang Si ūdenskritums. Lidojums Luanprabanga – Siemrīpa. Indoķīnas lielākais ezers Tonle Sap. Peldošais
ciemats – skola, darbs, mājas, tirgošanās, visa dzīve te aizrit uz ūdens. 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. Samnak akmenskaļu ciems, kur klintis tiek
pārvērstas lielās Budas statujās. Sambor Prei Kuk drupas – senā Chenla karalistes galvaspilsēta, kura dominēja Indoķīnas reģionā pirms
varenās Khmeru impērijas izveidošanās. Kambodžas galvaspilsēta Pnompeņa – Karaļpils, Sudraba pagoda un Wat Phnom stūpa, Toul
Saleng genocīda muzejs, veltīts sarkano khmeru valdīšanas laikam Kambodžā. Choenok Ek killing fields – Kambodžas vēstures tumšākā
lapaspuse. Atpūta Kambodžas slavenākajā kūrortā Sihanoukville, kas piedāvā daudz mierīgāku un relaksējošāku atpūtu salīdzinājumā
ar Taizemes kūrortiem. Iespēja apmeklēt neskartas, tropiskas Kambodžas saliņas un doties ekskursijā uz mangrovju mežu rezervātu, Ream
nacionālo parku. 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. 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 – Rīga.

www.impro.lv

99

ĀZIJA UN ZIEMEĻAMERIKA // Kambodža / Malaizija / Singapūra / Filipīnas / Indonēzija
ceļojuma apraksts

laiks

ZUDUŠo PILSĒTu noslēpumi indoķīnas DŽUNGĻos – KAMBODŽA

15 dienas
14.11.-28.11.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Siemrīpa. Varenā, džungļu pārņemtā un par astoto pasaules brīnumu dēvētā Khmeru
1975 3★★★
impērijas galvaspilsēta Angkora: nocietinātā Angkor Thom vecpilsēta, Ziloņu un Lepras karaļa terases,
! HB
Jaunums
Pre Rup piramīdveida hindu templis, peldošais Neak Pean templis, un džungļu aprītie budistu tempļi
ø
S
IEPAZīŠANā
Ta Som un Preah Khan. Lielākā reliģiskā celtne pasaulē – slavenais Angkor Wat templis. Fotogrāfu

CENA!
sapnis – tūkstoš Budu templis Bayon. Bakheng kalns, no kura paveras mistisks skats ar Angkoras
torņiem, kas iznirst no džungļu jūras. Fotogēniskais Ta Prohm – lielām koku saknēm apvītais templis ieguvis pasaules slavu, pateicoties
Andželīnai Džolijai un filmai Kapeņu izlaupītāja. Pastaiga džungļos gar Kbal Spean jeb Tūkstoš Lingu upi, kur khmeri radījuši vēl vienu
brīnumu, izgravējot tūkstošiem reljefu un ornamentu upes gultnē. Banteay Srei – ne velti to dēvē par dārgakmeni Angkoras kronī
jeb Angkoras dārgumu kastīti, jo šajā nomaļajā templī khmeru māksla sasniedz savu augstāko virsotni. Phnom Kulen – svētākais kalns
Kambodžā, kas glabā savus dabas un vēstures noslēpumus. Kulen ūdenskritums. Indoķīnas lielākais ezers Tonle Sap. Peldošais ciemats,
kur skola, darbs, mājas, tirgošanās un visa dzīve aizrit uz ūdens – Āzijas eksotika un kolorīts visā tās krāšņumā! Džungļos slīkstošā 10. gs.
Khmeru impērijas galvaspilsēta Koh Ker (UNESCO) ar vīģu sakņu apvītiem Prasat Bram torņiem un maiju piramīdai līdzīgo Prasat Thom
reliģisko kompleksu. Viens no lielākajiem un mākslinieciski nozīmīgākajiem khmeru tempļiem Preah Vihear (UNESCO) iekārtojies pie
Taizemes–Kambodžas robežas uz 550 m augsta klinšu plato malas, tas apbalvo retos ceļotājus ar iespaidīgiem skatiem pār apkārtni no
putna lidojuma. Beng Mealea – visromantiskākais no tā saucamajiem džungļu tempļiem, kurš tā ieaudzis un saplūdis ar lietusmežu, ka
izskatās gluži kā no Indiana Džonsa filmas izkāpis. Samnak akmenskaļu ciems, kur klintis tiek pārvērstas lielās Budas statujās. Sambor
Prei Kuk drupas – senā Chenla karalistes galvaspilsēta, kura dominēja Indoķīnas reģionā pirms varenās Khmeru impērijas izveidošanās.
Kambodžas galvaspilsēta Pnompeņa – Karaļpils, Sudraba pagoda un Wat Phnom stūpa, Toul Saleng genocīda muzejs, veltīts sarkano
khmeru valdīšanas laikam Kambodžā. Choenok Ek killing fields – Kambodžas vēstures tumšākā lapaspuse. Atpūta Kambodžas
slavenākajā kūrortā Sihanoukville, kas piedāvā daudz mierīgāku un relaksējošāku atpūtu salīdzinājumā ar Taizemes kūrortiem. Iespēja
apmeklēt neskartas, tropiskas Kambodžas saliņas un doties ekskursijā uz mangrovju mežu rezervātu, Ream nacionālo parku. Iespēja
apskatīt Bangkoku vai seno Siāmas galvaspilsētu Ajutaiju. Lidojums Pnompeņa – Rīga.

MALAIZIJA – PATIESĀ ĀZIJA
12 dienas
Lidojums Rīga – Kualalumpura. Malaizijas galvaspilsēta Kualalumpura, kas 130 gados attīstījusies no 11.02.-22.02. 2175 3★★★★
tukšas vietas līdz vienai no modernākajām pilsētām pasaulē. Debesskrāpju mežs, topstarp pasaulē
3★★★
augstākie Dvīņu torņi, lieliski saglabājušās koloniālā stila ēkas. Batu alas: 272 pakāpieni uz templi,
HB
kur 400 m garajās un 120 m augstajās alās lielos svētkos pulcējas ap 100 000 hinduistu, lai godinātu
ø
Šivu un viņa dēlu Subramandžamu. Ultramodernā pilsēta Putradžaja. Pasaulē senākie džungļi, putnu
simfonijas un lietusmežu cilvēku ciltis Taman Negara nacionālajā parkā. Nakts pastaiga džungļos. Izbrauciens ar laivu līdz Lata Berkoh
kaskādēm. Gaisā iekārtie tiltiņi, kas sniedz putna rakursu uz lietusmežiem. Kameronas kalni un tējas plantācijas – šeit audzētā tēja
ir viena no augstvērtīgākajām Malaizijā. Orangutanu rehabilitācijas centrs. Zelta kupolu mošeja. Austrumu pērle Penangas sala –
senākā britu apmešanās vieta Malaizijā. Džordžtauna – slavena ar skaistām ķīniešu mājiņām, dārzeņu tirdziņiem, tempļu ceremonijām,
velorikšām un citām neatņemamām ainiņām no Āzijas ielu dzīves. Lielākais darbojošais budistu templis Dienvidaustrumāzijā Kek Lok Si.
Penaangas kalns. Brīvas dienas atpūtai Langkawi salā. Lidojums Langkawi – Kualalumpura – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!
SINGAPŪRA, MALAIZIJA UN PĀRSTEIDZOŠĀ SUMATRAS SALA (INDONĒZIJA)

15 dienas
Lidojums Rīga – Singapūra. Lauvas pilsēta Singapūra: Botāniskais dārzs, ķīniešu pilsēta, Mazā Indija.
12.11.-26.11. 2695 3★★★★
Neaizmirstams piedzīvojums – Singapūras nakts safari. Malaka – viena no vecākajām pilsētām Malaizijā,
3★★
savulaik nozīmīga tirdzniecības osta, kur interesantā veidā savijas ķīniešu, portugāļu, holandiešu, britu
HB
un malaiziešu kultūras. Malaizijas galvaspilsēta Kualalumpura, kas 130 gados attīstījusies no tukšas
ø
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.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!

ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA ... ar ielūkošanos Singapūrā

15 dienas

1895 31. lpp.

JAVAS UN BALI SALAS ... ar ielūkošanos Singapūrā

15 dienas

2135 32. lpp.

KUR DRAKONI STAIGĀ PA ZEMI UN VULKĀNU EZERI MAINA KRĀSAS –
noslēpumainās zunda salas (INDONĒZIJA)

15 dienas

2750 17. lpp.

KLUSĀ OKEĀNA DĀRGUMU LĀDE – FILIPĪNAS AR PALAWAN SALU

17 dienas

3095 15. lpp.

No jeloustonas un uguns ielejas līdz zosu kaklu kanjonam
un mēness krāteriem – APBRĪNOJAMĀ AMERIKA

18 dienas

3475 35. lpp.
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3★★★★ – 3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis FB – pilna pansija: trīs ēdienreizes dienā
– Lux kruīza kuģis, divvietīgas kajītes
HB – puspansija: brokastis un pusdienas vai vakariņas
ø – cenā iekļauti maršruta aprakstā minētie objekti		
			
 – cenā iekļautas vīzas
9

ASV / Kanāda

ceļojuma apraksts

laiks

NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ ūdenskritumiem – ASV un KANĀDA

11 dienas
16.05.-26.05.
19.09.-29.09.

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Ņujorka – Rīga. Debesskrāpju pilsēta Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja,
2395 3★★★
Empire State ēka, Centrālparks, Taimskvērs. Finger lakes ezeru reģions, kas bagāts ar vairākiem
ø
desmitiem dažādu ūdens kaskāžu – Lucifera ūdenskritums un 45 m augstais, 50 m platais Ithaca

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 saglabātajām 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.

ASV, KANĀDA UN BERMUDU SALU KRUĪZS

16 dienas
No ASV un Kanādas ūdenskritumiem un debesskrāpjiem līdz Bermudu trijstūra noslēpumiem
24.04.-09.05. 3095 3★★★
un leģendām. Lai gan šķiet, ka Bermudas ir viena sala Atlantijas okeānā, patiesībā tas ir 365 salu
! 9
Jaunums
arhipelāgs, kas savā starpā savienots ar tiltiem. Katrai gada dienai pa salai. Šīs salas, kas atrodas
FB
S
IEPAZīŠANā
bēdīgi slavenā Bermudu trijstūra malā, vienmēr ir apvijušas mīti un leģendas, par ko liecina daudzie
ø
CENA!
kuģu vraki tā ūdeņos, starp kuriem snorkelēt dodas mūsdienu ceļotāji. Debešķīgas pludmales, seni

kuģu vraki, bagāti korraļļu rifi, slavenā Kristālu ala un bagāts britu kultūrvēsturiskais mantojums
ir iemesli, kāpēc Bermudas kļuvušas par TOP kruīzu galamērķi pasaulē.
Lidojums Rīga – Ņujorka – Rīga. Debesskrāpju pilsēta Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja, Empire State ēka, Centrālparks,
Taimskvērs. Toronto – Kanādas metropole un lielākā pilsēta Ontārio ezera krastā. 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.
7 dienu kruīzs uz noslēpumainajām Bermudu salām ar Celebrity Cruise kompānijas kuģi Celebrity Summit. Bermudu galvaspilsēta
Hamiltona un vēsturiskais Hamilton Fort. St. Gibbs Hill bāka, no kuras paveras labi skati pār arhipelāgu. Gleznainais, klinšu ieskautais
Jobson’s Cove līcītis–pludmale. Bermudu salu dabas brīnums Crystal Cave – krāšņa ala ar kristāldzidru pazemes upi. Royal Naval Dockyard –
vēsturisks cietoksnis un Britu impērijas flotes bāze, kas bija galvenais angļu centrs karos ar ASV un Napoleonu. Viena no skaistākajām
Bermudu arhipelāga pludmalēm Horseshoe Bay (Zirga pakava līcis). Iespēja doties motorlaivas tūrē uz slaveno Bermudu trijstūri ar
snorkelēšanu koraļļrifā un pie kuģu vrakiem Constellation/Montana. Atpūta Bermudu salās.
Ierobežoto vietu dēļ iesakām pieteikties līdz 21. janvārim! Kruīza dzeramnaudas un ekskursijas jau iekļautas cenā!

LIELAIS FLORIDAS CEĻOJUMS AR ATPŪTU MAIAMI ceļojums piemērots arī ģimenēm ar bērniem! 13 dienas

17.11-29.11. 2695 3★★★
Lidojums Rīga – Maiami – Rīga. Floridas štata visekstravagantākā un bohēmiskākā pilsēta Maiami.
Krāšņākā villa ASV – 16. gs. stilā celtā Vizcaya Villa. Unikālā un daudzveidīgā ekosistēma vienā no
! ø
Jaunums
labākajiem nacionālajiem parkiem ASV – Everglades. Izbraucieni ar Airboat laivām pa Evergleidsas

S
IEPAZīŠANā
iekšējo lagūnu un purvu, kurā sastopama liela putnu daudzveidība un lielākā aligatoru koncentrācija
!
NA
CE
pasaulē. Safari izbrauciens ar speciāliem bagijiem pa Lielo ciprešu rezervātu, meklējot Floridas
dzīvnieku pasaules pārstāvjus. Latviešu emigranta Edvarda Liedskalniņa utopiskā Koraļļu pils, kur laika posmā no 1923. līdz 1951. g.
mākslinieks izgreba vairāk nekā 1100 tonnas koraļļu. Gabaliņš no Karību salām uz Amerikas zemes – Key West – vistālākā saliņa Florida Keys
tropisko salu arhipelāgā ar baltām smilšu pludmalēm, palmām, Karību arhitektūras stilā celtiem namiem un bohēmisku gaisotni. Daudzās
Holivudas filmās iemūžinātais Overseas Highway – viens no neparastākajiem ceļiem pasaulē, kas sastāv no vairākiem ļoti gariem tiltiem
un, vedot pāri Atlantijas okeānam, savieno Maiami ar Key West. Slavenais Kenedija Kosmosa centrs, kas kalpo gan kā NASA galvenais
štābs, gan kā labākā vieta pasaulē, kur mums, mirstīgajiem, ielūkoties kosmosa industrijas aizkulisēs: Astronautu slavas zāle, Raķešu dārzs,
Astronautu memoriāls, Apollo 14 kosmosa kapsula, Saturn V raķete, kosmosa kuģis Atlantis, raķešu palaišanas laukums u.c. Pasaules atrakciju
galvaspilsēta Orlando – neviena cita vieta pasaulē nepiedāvā tik daudz izklaides parku kā Orlando. Brīva diena Orlando – ikkatrs te var atrast
atrakciju savai gaumei, krāšņie tropu dārzi Bok Tower Gardens un Harry P. Lu Gardens. Vecākā eiropiešu koloniālā perioda pilsētiņa ASV –
1565. gadā spāņu izveidotā St. Augustine ar bruģētu vecpilsētas ieliņu labirintu, koloniālā perioda namiem, zirgu pajūgiem, 19. gs. luksusa
viesnīcām – pilīm un vēsturiskās drēbēs ģērbtiem iedzīvotājiem, kas tikai papildina vēstures elpu. Vecākais cietoksnis ASV – 17. gs. celtais
Castillo de San Marcos. Devil’s Eye jeb Velna acs ir neparasts, zils pazemes caurums kristāldzidrajos Ginnie Springs ūdeņos. Pasaules lielākais
artēziskais avots, kas katru dienu izmet 2 miljardus litru tīra avotu ūdens – Silver Springs. Devil’s Den Zilā grota – ala, kas piepildīta ar dzidru,
zilu pazemes ūdeni. Floridas Ēdenes stūrītis – Rainbow Springs avoti. Unikāls piedzīvojums, kas iespējams tikai Floridā – izbrauciens ar
laivu pa Crystal River upi, kur Three Sisters avotu dzidrajos ūdeņos mājo prāva lamantīnu kolonija, snorkelēšana un peldes ar savvaļas
Vestindijas lamantīniem, sauktiem arī par jūras govīm. Brīvais laiks atpūtai Miami Beach. Iespēja dodies uz Bahamu salām!

www.impro.lv
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ZIEMEĻAMERIKA / CENTRĀLAMERIKA / DIENVIDAMERIKA / AUSTRĀLIJA
ceļojuma apraksts

laiks

MEŽONĪGIE RIETUMI

14 un 16 dienas
22.04.-05.05. 2775
15.09.-30.09. 2595

cena naktsmītnes

Lidojums Rīga – Sanfrancisko. Romantiskā Zelta vārtu tilta un mazo, stāvo ieliņu pilsēta Sanfrancisko.
3★★★
Napa Valley – vīna darītavu un vīnogu lauku ieleja. Yosemite nacionālais parks – majestātiski kalni un
3★★ +
meži, kas ilgu laiku kavēja kolonistu nokļūšanu līdz okeānam. Nāves ieleja – atrodoties ap 80 m zemāk
ø
par jūras līmeni, te redzamas 3000 m augstas kalnu smailes. Spēlmaņu galvaspilsēta Lasvegasa, kuras

neona gaismu atspīdums debesīs vakaros redzams jau simtiem kilometru no pilsētas. Rozā kanjoni un
klintis Zion nacionālajā parkā. Elpu aizraujošais Horseshoe Bend skatupunkts. 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. Lidojums Losandželosa – Rīga.

AĻASKAS KRUĪZS UN KANĀDA...
no ledājiem un fjordiem līdz Klinšu kalniem un smaragda ezeriem

15 dienas
Ierobežoto vietu dēļ, stingri iesākām pieteikties līdz 1. jūnijam!
05.09.-19.09. 3795 3★★★
Lidojums Rīga – Sietla. Lidojums Kalgari – Rīga. Par smaragda pilsētu dēvētā Sietla ar vecāko tirgu
9
ASV Pike Place Market, slaveno Space Needle torni, Mt Rainer vulkānu pie apvāršņa un utopisko Chihuly
FB
Stikla dārzu, kur krāšņas puķu kompozīcijas izlietas stiklā. 7 nakšu kruīzs gar Aļaskas piekrasti, vērojot
ø
fjordus, jūras dzīvniekus, ledājus un zeltraču pilsētiņas. Aļaskas Inside Passage – viens no planētas

gleznainākajiem jūras ceļiem ar iekšējo kanālu sistēmu, augstiem kalniem, salām un klintīm. Mazā un
skaistā zelta drudža koka pilsētiņa Ketchikan. Indiāņu totēmu ciemi. Iespēja doties panorāmas lidojumā pār pasakaino Misty fjordu un tā
ūdenskritumiem. Aļaskas galvaspilsēta Džuno. Mendenhall ledājs, kura apkārtnē bieži sastopami melnie lāči. Skagveja – simpātiskākā
zeltraču pilsēta Aļaskā. Iespēja doties vienā no skaistākajiem vilciena braucieniem pasaulē pa gleznaino un seno Klondaikas ceļu White
Pass & Yukon Route train un panorāmas lidojumā pār elpu aizraujošo Glacier Bay, tā fjordiem, sniegotajiem kalniem un ledāju upēm.
Ledus karalienes valstība Glacier Bay nacionālais parks – izbrauciens ar kuģi pa līci, meklējot roņus, ūdrus, vaļus, orkas un jūras lauvas
starp milzīgajām un zilganajām ledāju sienām, kuras ieslīd fjordu ūdeņos un drūpot veido leduskritumus. Trešā lielākā Kanādas pilsēta
Vankūvera ar sniegotiem kalniem un priežu mežiem fonā. Howe Sound fjords. Prestižais kalnu kūrorts Vistlera. Wells Grey dabas parks –
Kanādas ūdenskritumu pasaule. Klinšu kalnu grēda ar dziļām aizām un kanjoniem, sniegotām virsotnēm un bezgalīgiem ledājiem.
Sirreālistiskās, neticami skaistās ainavas pie Banff nacionālā parka ezeriem. Icefield Parkway – viens no pasaulē gleznainākajiem ceļiem.
Unikāls piedzīvojums – brauciens autobusā pa Athabasca ledāju. Yoho nacionālais parks ar straujām kalnu upēm, smaragda ezeru un
neparastajiem spirāļu tuneļiem. Mount Robson – augstākais kalns Kanādas Rokijos. Lāčiem un dzīvniekiem bagātais Jasper nacionālais
parks, par kura smaragda un tirkīza krāsas ezeru skaistumu jūsmojuši ceļotāji jau gadu simtiem. Rodeo pilsēta Kalgari.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!

Kuba salsas ritmos

13 dienas

~2895 15. lpp.

PA KOLUMBA PĒDĀM 3 – LIELAIS KARĪBU KRUĪZS ... Trinidada & Tobago, Dominikāna, Martinika, Gvadelupe, Barbadosa, Sentlūsija,
Grenāda, Sentmartēna, Antigva & Barbuda, Sentkitsa & Nevisa, Dominika un Britu Virdžīnu salas

16 dienas

3395

16. lpp.

MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS
15 dienas
Lidojums Rīga – Mehiko. Mehiko: Zokalo – laukums galvaspilsētas, vieta, kur sāka veidoties
06.11.-20.11. 2750 3★★★★ +
Mehiko. Antropoloģijas muzejs ar lielākajām Meksikas arheoloģijas un mākslas vērtībām. Gvadelupes
3★★★★
baznīca – katra meksikāņa svētākā vieta. Grandiozās Mēness un Saules piramīdas Teotivakanā. Kalnu
3★★★ +
ieskautā Uahaka un tās kosmopolītiskā gaisotne, īpašā smaržu un garšu daudzkrāsainība. Senais
AI
olmeku un zapoteku tautu reliģisko ceremoniju centrs Monte Alban. Kā no kaktusa iegūst meskalu
HB
(arī tekilu)? Degustācija. Ekskursija ar motorlaivu 1000 m dziļajā Sumidero kanjonā. Brauciens caur
ø
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 Tulumā, maiju Rivjērā All Inclusive 4*+ viesnīcā. Lidojums Kankuna – Mehiko – Rīga.
NO TAURIŅU MEŽIEM UN SĒŅU KLINTĪM LĪDZ ĒRĢEĻU KALNIEM
UN VARA KANJONAM – Abrīnojamā MEKSIKA

15 dienas

3150 36. lpp.

andu kalnu un inku kultūras zemes – PERU un BOLĪVIJA

14 dienas
Lidojums Rīga – Lima. Peru Republikas galvaspilsēta Lima, dēvēta par karaļu pilsētu. Paracas
17.10.-30.10. 3450 3★★★
nacionālais parks un Balestas salas – izbrauciens ar kuģīti, vērojot pelikānus, jūras lauvas un
HB
pingvīnus. Lidojums virs Nazkas līnijām – mītiskas izcelsmes milzīgiem zīmējumiem tuksneša smiltīs.
ø
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 – Rīga.
Nākamais ceļojums tiks piedāvāts tikai 2018. gadā!
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3★★★★ – 3★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– Lux kruīza kuģis, divvietīgas kajītes
AI – All Inclusive
			
9

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

PAPUA–JAUNGVINEJA

ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

BRAZĪLIJA AR ATPŪTU KOPAKABANAS UN kostaverdes PLUDMALĒS

14 dienas

2795 32. lpp.

ARGENTĪNA UN BRAZĪLIJA AR IELŪKOŠANOS ČĪLĒ UN URUGVAJĀ

14 dienas
12.11.-25.11. 3995 3★★★★
Lidojums Rīga – Stambula – Buenosairesa. Argentīnas galvaspilsēta Buenosairesa, pilsētas Rātsnams
un prezidenta pils, viena no platākajām ielām pasaulē – 9. jūlija avēnija. Buenosairesas priekšpilsētas,
! 3★★★
Jaunums
kas atklāj, kāpēc pilsētu mīļi dēvē par Latīņamerikas Parīzi, Evitas Peronas atdusas vieta. Lidojums
HB
S
IEPAZīŠANā
Buenosairesa – El Calafate. Patagonija – mežonīgākais un vilinošākais Dienvidamerikas reģions, kas
ø
CENA!
plešas uz dienvidiem no Kolorādo upes līdz pat Ugunszemei. El Calafate – vārti uz ledāju nacionālo
parku. Ledāju un kalnu ieskautais Argentīnas ezers. UNESCO Pasaules dabas mantojuma sarakstā iekļautais Perito Moreno ledājs. Torres
del Paine nacionālais parks Čīlē – Andu kalnu masīvs te ieskauj skaistus ūdenskritumus, kalnu ezeriņus un ledājus. Lidojums El Calafate –
Buenosairesa. Brīva diena Buenosairesā. Došanās ar kuģīti uz UNESCO iekļauto Urugvajas pilsētiņu Colonia del Sacramento – Mazo Havanu
jeb Urugvajas Havannu, kuras koloniālās vecpilsētas ieliņās gozējas antīki autiņi. Lidojums Buenosairesa – Igvasu. Igvasu ūdenskritums,
kura varenība divarpus reizes pārsniedz slaveno Niagāras ūdenskritumu, dēvēts par vienu no dižākajiem dabas meistardarbiem uz
planētas. Brazīlijas tropisko putnu parks. Lidojums Igvasu – Riodežaneiro. Žilbinošā metropole, dejas, pludmale, saule un naktsdzīve –
Riodežaneiro gandrīz sešu miljonu iedzīvotāju dzīves eliksīrs. 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. Lidojums Sanpaulu – Stambula – Rīga.

Ekspedīcija uz mēnesi un marsu 2 – krāsainā BOLĪVIJA UN čīle

16 dienas

~3775 36. lpp.

PAPUA-JAUNGVINEJAS KRUĪZS, IELŪKOŠANĀS AUSTRĀLIJĀ UN ATPŪTA BALI SALĀ
17 dienas
Ierobežoto aviobiļešu un vietu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 1. maijam!
01.11.-17.11. 3995 3★★★★ +
Ar Kenu & Kundu festivālu Alotau, Jaungvinejā! Ceļojums ar diviem tāliem un ekskluzīviem
! 9
Jaunums
galamērķiem – Austrāliju un unikālo Papua-Jaungvineju jeb Jaungvinejas salas austrumu daļu!
FB
S
IEPAZīŠANā
Lidojums Rīga – Kērnsa (Austrālija). 7 nakšu kruīzs no Kērnsas ar P&O kruīzu kuģi pa ekskluzīvo
ø
CENA!
Papua-Jaungvineju, kur katrā ostā sagaida vietējās iezemiešu ciltis, tērptas krāsainos tradicionālos

tērpos, izrādot dejas, dziesmas un savādās tradīcijas.
Milnes līča provinces galvaspilsēta Alotau – jebkuram austrālietim šī vieta asociējas ar otro pasaules karu un smagajām Milnes līča cīņām
pret japāņu armiju. Mūsdienās šajā klusajā pilsētiņā ir memoriāli kritušo piemiņai un vienīgās bumbas, kas te krīt, ir kokosrieksti no
palmām. Fotogēniskā Alotau osta un tirdziņš. Viens no nozīmīgākajiem un lielākajiem Jaungvinejas festivāliem Kenu & Kundu festivāls –
krāšņi tērptu, spalvām un ilkņiem dekorētu iezemiešu deju un dziesmu priekšnesumi, ceremonijas Kundu bungu rīboņu pavadībā un
iespaidīgo kara kanoe laivu regate. Kitavas sala Trobriandu arhipelāgā – viena no pasaules neskartākajām salu grupām un salu kultūrām,
kuru sabiedrībā valda strikts matriarhāta modelis jeb sievietes kults, kā arī ļoti dīvainas tradīcijas, īpaši precību un seksuālajā laukā. Kitavas
salas puspliko aborigēnu priekšnesums un Zālamana jūras pludmales. Lielākā no Trobriandu salām Kiriwina, kur bez Ādama un Ievas
tērpos ģērbtiem iezemiešiem uzmanību saista arī vietējo koku un salmu būdu arhitektūra, kā arī amizantais, tradicionālais sporta veids –
Kirivinas krikets. Doini Island – maza sala Milnes līcī un labākā vieta kruīza laikā, kur nodoties laiskai atpūtai balto smilšu pludmalē
vai zemūdens pasaules iepazīšanai snorkelējot. Iespēja doties pārgājienā līdz Galvaskausu alai. Gleznains kruīzs caur Kawanasausau
šaurumu un Milnes līci, kurā izkaisītas mazas bounty saliņas. Kērnsa – Austrālijas tropu galvaspilsēta okeāna piekrastē. Kurandas
nacionālais parks – piedzīvojumu tipa izbrauciens ar amfībiju pa tropu mežu, gleznainais Kurandas vilcieniņš un gaisa trosu ceļš augstu
virs lietusmežu galotnēm. Pamagirri aborigēnu piedzīvojums – ieskats aborigēnu tradīcijās, dejās, dzīvesveidā un mākslā. Dzīvnieku
parks, kur samīļot koala lācīšus un tuvplānā iepazīt citus Austrālijas faunas simbolus – ķengurus, valabijas, vombatus, dingo un Tasmānijas
velnus. Izbrauciens ar katamarānu uz Lielo Barjeru rifu – Green Island jeb Zaļo salu: atpūta, peldes un snorkelēšana, vērojot krāsaino
zemūdens pasauli, koraļļu rifus un tā iemītniekus. UNESCO sarakstā iekļautais Daintree nacionālais parks – planētas vecākais zemienes
lietusmežs, kur mazā zemes pleķītī sastopas 13 dažādas ekosistēmas. Pastaiga pa antīkajiem tropu lietusmežiem, mangrovēm un sirreālo
palmu birzi, ērmoto, savvaļas kasuāru fotomedības un izbrauciens ar laivu pa Daintree džungļu upi, vērojot krokodīlus un citus Austrālijas
faunas pārstāvjus. Austrālijas Ēdenes dārzs – džungļu pārņemtā Mosseman aiza, kuras dabīgie, kristāldzidrā ūdens baseini sniedz veldzi
karstā dienā. Gleznainais Captain Cook Highway ceļš, kas vijas gar Kvīnslendas piekrasti. Kapteiņa Kuka atklātais Cape Tribulation rags ar
vienu no skaistākajām savvaļas pludmalēm Austrālijā. Lidojums uz Bali salu. Ja Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes
virsū, tad Bali sala – paradīzi. 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. 2 atpūtas dienas Bali salā – pēdējā pelde okeānā vai ekskursija, iepazīstot
salas bagāto hindu kultūru vai krāšņās dejas. Lidojums Denpasara – Singapūra.
Iespēja apmeklēt Singapūru! Lidojums Singapūra – Rīga.

www.impro.lv
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DIENVIDAMERIKA / AUSTRĀLIJA / JAUNZĒLANDE
ceļojuma apraksts

laiks

cena naktsmītnes

CAUR DŽUNGĻIEM, TUKSNEŠIEM, VULKĀNIEM UN ANDU KALNIEM,
MEKLĒJOT MĪTISKO ELDORADO – kolumbija

15 dienas
27.11.-11.12. 2995 3★★★
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 1. augustam!
Lidojums Rīga – Bogota – Rīga. Kolumbijas galvaspilsēta Bogota ar latīnisko noskaņu, piemīlīgo
HB
koloniālo kvartālu, salsas klubu dzīvi un Montserratas klosteri kalna galā. Slavenais Zelta muzejs
ø
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. 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. Mītiem apvītā Laguna de Guatavita, kur ar zelta putekļiem klātais
Muisca cilts virsaitis upurēja dieviem zeltu un dārgakmeņus ezera ūdeņos.

AUSTRĀLIJA – VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU
16 dienas
Austrālijas lielais loks no Sidnejas Operas un Lielā okeāna ceļa līdz kontinenta sarkanajai sirdij Uluri
10.02.-25.02. ~5250 3★★★★
klintij un tropu paradīzei pie Lielā Barjeru rifa. Iesakām pieteikties līdz 1. septembrim!
2017. gads
3★★★
Lidojums Rīga – Melburna. Austrālijas eiropeiskākā pilsēta un dzirkstošs kultūras centrs Melburna.
HB
Karaliskais Botāniskais dārzs. Pingvīnu parāde Filipa salā – unikāls skats, saulrietā mazajiem
ø
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. Ieskats Austrālijas Zelta drudža laikmetā vēsturiskajā Balaratas pilsētiņā. 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 uz Ayers Rock, Austrālijas ģeogrāfiskais 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 aborigēnu tradīcijās un mākslās.
Dienas kruīzs uz Lielo Barjeru rifu, iespēja snorkelēt un vērot koraļļu rifu. Diena atpūtai pie okeāna. Lidojums Sidneja – Rīga.
JAUNZĒLANDE, TASMĀNIJA UN IESKATĪŠANĀS AUSTRĀLIJĀ
21 diena
Jaunzēlande - viena no pasaules gleznainākajām un dabas ziņā pārsteidzošākajām zemēm, kruīzs uz 05.11.-25.11. 5995 3★★★★
Austrālijas noslēpumaināko daļu – Tasmāniju un ieskats Austrālijā: Melburna, Lielais okeāna ceļš un
3★★★
pasaules metropole Sidneja.
9
Ierobežoto aviobiļešu un kruīza kajīšu dēļ iesakām pieteikties līdz 1. augustam!
FB
Lidojums Rīga – Oklenda. Polinēzijas pērle Oklenda, kas veidojusies starp seniem vulkāniem. Hauraki
HB
līcis. Pilsētas simbols Sky Tower. Vaitomo alu komplekss ar krāšņiem stalaktītu veidojumiem un
ø
mirgojošu slieku plejādi. Maoru kultūras centrs Rotorua. Rotorua tiek dēvēta arī par sēra galvaspilsētu,

jo atrodas ģeotermāli aktīvā joslā, kas ceļotājus priecē ar krāsainu iežu laukiem, fumaroliem, geizeriem,
karstajiem avotiem, kūpošām pļavām un burbuļojošu dubļu krātuvēm. Pastaiga Vaimangu vulkāniskajā ielejā. Waiotapu brīnumzeme
un tās slavenākie pārstāvji – Šampanieša baseins, Mēness krāteris, Mākslinieka palete, Velna tintes pods u.c. Tradicionālais hangi mielasts
un maoru priekšnesumi Tamaki ciematā. Atpūta Taurangas zeltainajā smilšu pludmalē un iespēja doties uz White Island salas vulkānu
(piemērotos laika apstākļos). Lidojums Rotorua – Kraistčērča. Dienvidu alpi un slavenā Artura pāreja. Ainavisks brauciens līdz Pankūku
klintīm, saulriets okeāna krastā. Brauciens gar okeāna piekrasti cauri mūžseniem lietusmežiem, Rietumzemes nacionālais parks ar ledāju
mēlēm Franča Jozefa un Fox ledājiem. Aspiring nacionālā parka koši zilie kalnu ezeri. Senā zeltraču pilsētiņa Arrowtown. Pasaules
aktīvās atpūtas galvaspilsēta Kvīnstauna, Remarkables kalnu grēdu ieskauta, vārti uz gleznaino Fjordu nacionālo parku. Majestātiskais
Doubtful fjords, ko iespējams apskatīt tikai no kuģa vai putna lidojuma, zemes ceļu te nav. Fjordos mājo roņi un delfīni. Lidojums uz
Melburnu. Austrālijas eiropeiskākā pilsēta un dzirkstošs kultūras centrs Melburna. Karaliskais Botāniskais dārzs. Pingvīnu parāde Filipa
salā – unikāls skats, saulrietā mazajiem pingvīniņiem iznirstot no okeāna viļņiem. 6 dienu kruīzs ar kruīza kuģi Golden Princess (www.
princess.com/learn/ships/np), kas no Melburnas ostas dosies ceļā garām Filipa salai uz Austrālijas noslēpumaināko daļu Tasmāniju.
Kruīza programma ļaus baudīt Austrālijas un Tasmānijas daudzveidīgo un klinšaino krasta līniju, Wineglass un Oyster līčus un 3 dienas
apskatīt Tasmānijas skaistākās vietas: Tasmānijas kalnus Cradle Mountains un Mt Field nacionālo parku, Port Arthur un tikties ar slaveno
Tasmānijas velnu. Kruīza laikā nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, izklaides programmas, atpūta uz klāja pie baseiniem un pieejami
SPA centra pakalpojumi. Atgriešanās Melburnas ostā. Viens no skaistākajiem un iespaidīgākajiem piekrastes ceļiem pasaulē: Lielais
okeāna ceļš un tā ikoniskās ainavas Divpadsmit apustuļi, Londonas arka un citi. Laiks Melburnas apskatei savā gaitā, iespēja apmeklēt
Karalienes Viktorijas tirgu, apskatīt pilsētu no putna lidojuma Eurekass debeskrāpī (Eureka Skydeck 88) vai Melburnas panorāmas ratā
(Star Observation Wheel). Lidojums Melburna – Sidneja. 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.
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3★★★★ – 3★★★

– viesnīca, divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis
– Lux kruīza kuģis, divvietīgas kajītes
		
			
9

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

Lai iemīlētu, jāiepazīst!

IMPRO klubiņš 2016

Ja tu dodies ceļā ar noteiktu mērķi, ja tavs ārējais ceļš var palīdzēt sevi satikt iekšēji,
tad tu savu ceļa mērķi sasniedz jau kā pārvērsts, savādāks cilvēks.
Tad ceļš ir kļuvis par Ceļu.
Juris Rubenis

JANVĀRIS
16.01. 11:00-13:00
APBRĪNOJAMĀ KAZAHSTĀNA	
23.01. 11:00-13:00
ITĀLIJAS DIENVIDI	
29.01. 18:30-20:30
CETURTDIENAS VIESIS
		AUSTRA PUMPURE
30.01. 11:00-13:00
GRENLANDE	
FEBRUĀRIS
06.02. 11:00-13:00
SKOTIJA	
08.02. 18:30-20:30
CETURTDIENAS VIESIS
		EDMUNDS FREIBERGS
13.02. 11:00-13:00
JAUNZĒLANDE	
20.02. 11:00-13:00
LIELAIS INDIJAS OKEĀNA KRUĪZS –
		
MAURĪCIJA, MADAGASKARA,
		
REINJONAS SALA
27.02. 11:00-13:00
GRUZIJA	
MARTS
03.03. 18:30-20:30
CETURTDIENAS VIESIS
		ELĪNA KOLĀTE un ELĪNA KURSĪTE
05.03. 11:00-13:00
NO VROCLAVAS LĪDZ
		
KARPATU KALNIEM POLIJĀ	
12.03. 11:00-13:00
ARGENTĪNA	
19.03. 11:00-13:00
TANZĀNIJA un ZANZIBĀRA	
APRĪLIS
02.04. 11:00-13:00
NOSLĒPUMAINĀS ZUNDA SALAS
		
(INDONĒZIJA)
09.04. 11:00-13:00
SMARAGDZAĻĀ ĪRIJA	
14.04. 18:30-20:30
CETURTDIENAS VIESIS
		VALDIS MUKTUPĀVELS
16.04. 11:00-13:00
FRANCIJA SAJŪTĀS
23.04. 11:00-13:00
ZIEMEĻMEKSIKA	
30.04. 11:00-13:00
PA NEIEMĪTAJĀM
		
DIENVIDINDIJAS TAKĀM –
		
NOSLĒPUMAINĀ KARNATAKA

Stāstnieks: JĀNIS KREICBERGS
Stāstniece: ANDA VĪKSNA
Sarunu vada EDGARS KUZMANS
Stāstniece: KRISTĪNE PAEGLE

Stāstniece: ILZE NEIKENA
Sarunu vada RAITIS STRAUTIŅŠ
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ
Stāstniece: JANA IESALNIECE

Stāstnieks: ROBERTS ĶIPURS

Sarunu vada EDGARS KUZMANS
Stāstnieki: GATIS KAMPERNOVS
un JANUŠS KAMINSKIS
Stāstnieks: ANDRIS GEIDĀNS
Stāstniece: INGUNA DUKURE

Stāstniece: ILZE NEIKENA
Stāstniece: JANA IESALNIECE
Sarunu vada RAITIS STRAUTIŅŠ
Stāstniece: ILVA PICKA
Stāstniece: JANA IESALNIECE
Stāstniece: GUNA KALNA

Pasākumu norises vieta un laiks:
Rīgas Latviešu biedrības namā Merķela ielā 13–124, Rīgā
(IMPRO klubiņš atrodas RLB 1. stāvā blakus IMPRO birojam, garderobe – vestibilā)
Ieejas maksa: viena pasākuma apmeklējums – 2 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 un papildinājumi – sekojiet līdzi aktuālajai informācijai sociālajos tīklos un www.impro.lv!
www.draugiem.lv/impro

www.facebook.com/improcelo

www.twitter.com/impro_celo

IMPRO CEÒOJUMI
SADARBÈBAS PARTNERI LATVIJÅ
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, 26344827
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, tålr. 63010455
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 2, 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

Mer˚e¬a iela 13-204, Rîga, LV-1050
tålrunis 67221312, fakss 67221256
e-pasts: impro@impro.lv

LIMBAÛI
Torña iela 3, tålr./fakss 64070608
Stacijas iela 18-34, mob.tālr. 26545557
LUDZA
Raiņa iela 40a, tålr. 65726050, mob. tålr. 26550092
MADONA
Saieta laukums 1, mob. tålr. 29130437
OGRE
Brīvības iela 22, tålr./fakss 65071900, mob. tålr. 26346644
R‰ZEKNE
Kosmonautu iela 3, tålr. 64634480, mob. tålr. 28640746
Atbrīvošanas aleja 98-222, tālr./fakss 64622822, mob.tālr.
26476097
SALDUS
Lielå iela 13, tålr. 63881284, mob. tålr. 29574019
Stri˚u iela 3, tålr. 63807443
SIGULDA
Ausekļa iela 6, tålr. 67971335
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, mob. tålr. 26446602
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

skype: impro.info
www.draugiem.lv
www.twitter.com/impro_celo
www.facebook.com/improcelo

Redaktors: Impro draudzîgais kolektîvs
Datorsalikums: XY dizains, Y
Druka: SIA KDM
∏ SIA IMPRO CEÒOJUMI

JAUNA LIDOJUMA

KVALITĀTE
JAUNAJĀ FINNAIR AIRBUS A350
Finnair ir pirmā lidsabiedrība Eiropā, kas piedāvā
lidojumus ar jauno Airbus A350 XWB. Izbaudiet
jaunu lidojuma kvalitāti
nnair.com

Finnair veic lidojumus uz 17 galamērķiem Āzijā, kā arī uz vairāk kā 60 galamērķiem Eiropā.

