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Sv.Patrika diena Īrijā  

un parāde Dublinā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmā parāde veltīta svētajam Īrijas aizbildnim Patrikam notika 1762.gadā, iespējams, kā protests pret 

tās iekļaušanu Apvienotās Karalistes sastāvā. Neiztrūkstošie Īrijas simboli un tradīcijas skatāmas un 

baudāmas Sv.Patrika dienas svinībās – trejlapu āboliņš, smaragdzaļā krāsa, īru mūzika un dejas. 

Unikāla iespēja skatīt Sv.Patrika dienas parādi Dublinā, izbaudīt slavenā Temple Bar krodziņu 

kvartāla noskaņu un izgaršot Guiness alu, kurš zaļo nokrāsu iegūst tikai vienu dienu gadā! 

      14.03. – 19.03.    6 dienas    EUR 795 
 diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

svētdiena 14.03. 
Rīga – Dublin – 

Galway 

 
 
 

 
 
***viesnīca Golvejā 

 05:30 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 07:30 – 08:35 lidojums Rīga – Dublina 

 Burenas pussala ar kaļķakmens klinšu ainavām  

 Īrijas visapmeklētākais dabas objekts Mohēras klintis – masīvas klintis Atlantijas okeāna krastā, 

kas stiepjas 8 km garumā un augstumā sasniedz 214 metrus 

 Īrijas kultūras galvaspilsēta Golveja – dzīvīga viduslaiku pilsēta, kas 2020.gadā tika pasludināta par 

Eiropas kultūras galvaspilsētu. Pilsētas 12.gs vēsturiskie notikumi ir aktuāli arī mūsdienās, kad 

vairāku gadsimtu garumā Golvejas apkaimi pārvaldīja 14 ietekmīgas dzimtas. Šobrīd pilsētas mēra 

amatā ir 84.Linču ģimenes pārstāve Golvejas vadībā 

pirmdiena 15.03. 

Galway – Kilkenny – 
Dublin  
 

 

***viesnīca Dublinas 

centrā 

 Rock of Cashel – 4.gs un 5.gs te atradās Mansteras karaļu mītne. Lai gan O.Kromvels cietoksni 

izlaupīja, lielākā daļa viduslaiku celtņu ir saglabājušās un tās Kormaka kapela ir viens no izcilākajiem 

romānikas arhitektūras paraugiem Īrijā 

 brauciens cauri Zelta ielejai līdz Īrijas viduslaiku galvaspilsētai Kilkenny, kas atzīta par vienu no 

skaistākajām pilsētām salā. Kilkenny pils un dārzi ir vienlaikus lakoniski un grezni; dosimies 

pastaigā pa vēsturisko centru un Viduslaiku jūdzi, kas savieno katedrāli un pili un ļauj apskatīt 

viduslaiku pilsētu, kas veidota no vietējā marmora jeb tumšā smilšakmens 

otrdiena 16.03. 
Dublin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Dublinas 

centrā 

 Dublinu – Īrijas Republikas galvaspilsētu savulaik dibinājuši skandināvu vikingi, vēlāk tā bijusi 

nozīmīgs Anglijas spēka centrs Īrijā. Tagad Dublina ir universitātes un krodziņu pilsēta 

 Dublinas apskate. Iepazīsim vienu no Eiropas kolorītākajām galvaspilsētām, apmeklējot tās 

nozīmīgākās vietas – Sv. Patrika katedrāli, kuras vietā Patriks esot skaidrojis Svētās Trīsvienības 

būtību, izmantojot trejlapu āboliņa lapu – tagadējo Īrijas simbolu, un (objektu apskate no ārpuses) 

Trinity College universitāti, kur savulaik nedrīkstēja skoloties katoļu ticības jaunieši, Dublinas pili 

– Anglijas varas simbolu 

 Jameson viskija darītavas apmeklējums – Īrijas garša slēpjas viskijā! Apmeklēsim vienu no 

slavenākajām viskija darītavām 

 brīvs vakars Dublinas atmosfēras baudīšanai Temple Bar krodziņu rajonā      

 papildus (par papildus samaksu) vakara programma vienā no Dublinas populārākajiem 

krodziņiem: vakariņas (3 ēdienu) ar tradicionālu īru mūziku, dejām un dziesmām, 59 EUR  

Vakariņas un programma jāpiesaka un jāapmaksā līdz 10.02.2021. 

 



  diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

trešdiena 17.03. 
Dublin 

 
 
 

 
***viesnīca Dublinas 

centrā 

 brīva diena Dublinā Sv.Patrika svinību noskaņās 

 lai gan Sv.Patrika dienas parādes sākums ir pl.12:00, tās skatītāji un viesi jau pulcējas no rīta, 

lai sasveicinātos ar tradicionālajos tērpos ģērbtajiem tās dalībniekiem un mēģinātu noķert kādu 

leprehunu – rudbārdainu, lielu, kantainu cepuri, zaļā žaketē, sarkanās pusbiksēs un strīpainās 

zeķēs, jo tikai šajā dienā tas drīkst parādīties virs zemes. Ja to noķersiet, tad viņam būs jāatklāj, 

kur atrodas viņa noslēptais zelta pods! 

 Īrijā tic, ka milzu veiksme uzsmaidīs tam, kurš Svētā Patrika dienā atradīs āboliņu ar četrām 

lapiņām. Taču izredzes tādu atrast esot tikai vienā no 10 000 gadījumu (Dublinā vienā no miljons) 

ceturtdiena 18.03. 
Dublin – Wicklow  

 

 

 

***viesnīca Dublinas 

centrā 

  gleznainie Viklova kalni un ezeri – lielākā augstkalnu platība Īrijā un, iespējams, 

skaistākās Zaļās salas ainavas, kas kalnu skarbajā pirmatnībā sevī slēpj mazāk zināmas 

dabas un vēstures pērles 

 Glendalough klosteris – Viklova kalnu divu ezeru ielejā 6.gs Sv.Kevins izveidoja viens no 

slavenākajiem klosteriem, kurš darbojās vairāk kā 600 gadus. To neskaitāmas reizes izlaupīja 

vikingi, tomēr tā pastāvēšana noslēdzās līdz ar plašajiem angļu postījumiem1539.gadā. Neliela 

pastaiga gan Lejasezeru un Augšezeru, Apaļais tornis, Sv.Kevina celle 

piektdiena, 19.03. 
Dublin – Rīga  

 

 transfērs uz lidostu  

 09.45 - 14.35 lidojums Dublina  – Rīga 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 235 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 745 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

 lidojums Rīga – Dublina  – Rīga (ekonomiskā klase), lidostu nodokļi 

 bagāžas pārvadāšana (nododamā 20 kg, rokas bagāža 8 kg)  

 komfortabls autobuss ceļojuma laikā 

 nakšņošana divvietīgās istabās ***viesnīcās, brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana; Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bez- 
maksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru  

medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!  
Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

Ceļazīmes cenā neietilpst:    

 personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas  

 ieejas maksa muzejos un apskates objektos 

 

 
Iespējamās papildizmaksas Lielbritānijā un Īrijā (tabulā minētas 2020.g.cenas)  

vieta GBP/EUR vieta GBP/EUR 

Mohēras klintis (+ O'Briens tornis)  EUR 6 (+2)  Glenndalough klosteris EUR 5 

Kašelas cietoksnis EUR 8 Sv.Patrika katedrāle  EUR 7 

Jameson viskija darītava   EUR 14 Īru vakariņas un vakara programma, transfēri  EUR 59 
 

 

 

 

Pieteikšanās ceļojumam                 Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 250  atteikšanās datums līdz 08.01. pēc 08.01. pēc 10.02. 

otrā iemaksa līdz 08.01.   EUR 300  zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa 

pilna summa līdz 10.02. atlikusī summa      

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       
LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 

19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

   Rekomendējam ceļot ar pasi!  

 
 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojumā programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 

 
 

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  
www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

