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Orhideju festivāls 

Londonā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieejas maksa Kew garden Orhideju paviljonā ir iekļauta cenā! 
 

Iepazīsim gan karalistes galvaspilsētu un metropoli Londonu, gan Anglijas mazpilsētu 

Vinčesteru, kā arī mēģināsim atminēt senās Stounheindžas noslēpumu. Brīvajā laikā 

iespēja apmeklēt kādu no Vestendas teātriem 
 

  12.02. – 16.02.    5 dienas    EUR 745 
 diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

sestdiena 12.02. 

Rīga – London 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

***viesnīca 

Londonas centrā 

 5:30 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 7:40 – 8:40 lidojums Rīga – Londona  

 Londona – viena no pasaules žilbinošākajām un vēsturiski bagātākajām metropolēm, gadsimti un 

tradīcijas te mijas ar moderno arhitektūru, krāsainu tautību mutuli, karaliskām rezidencēm un 

parkiem, kas ir kā miera oāzes rosīgās pilsētas vidū 

 Londonas apskate; ķeltu Londinium – vieta, kur aizsākās pilsēta, romiešu veidotais cietoksnis 

gadsimtu gaitā pārtapis par kvatrātjūdzi lielu nocietinātu pilsētu jeb Taueru, kurā tiek glabāti ne 

tikai monarhijas dārgumi, bet arī sargāta tās nākotne septiņu kraukļu veidolā. Tauera tilts – 

Viktorijas laikmeta inženierzinātnes sasniegums, kuru šķērsojot var nonākt gaumīgi iestiklotajā 

mūsdienu Londonas biznesa kvartālā 

 iepazīsim Temzas dienvidu krasta simbolu Londonas aci un promenādi, Millenium Bridge jeb 

Tūkstošgades gājēju tilts pār Temzas upi.  Iespēja apmeklēt Teita modernās mākslas galeriju, 

kurā skatāma lielā britu mākslas kolekcijas pasaulē. Sv.Pāvila katedrāles kupols – otrais lielākais 

pasaulē, piekāpjoties vien Vatikāna Sv.Pētera katedrālei (objektu apskate no ārpuses, brīvajā laikā 

iespēja apmeklēt sev interesējošo) 

svētdiena 13.02. 
London 

 
 

 

 

*** viesnīca 

Londonas centrā 

 Londonas apskate (ar kājām un sabiedrisko transportu, objektu apskate no 

ārpuses, brīvajā laikā iespēja apmeklēt sev interesējošo) 

 tradicionālā Londona – Vestminsteras abatija – Apvienotās Karalistes karaļu 

kronēšanas vieta, gotiskā parlamenta ēka, Whitehall un rūpīgi apsargātā 

Downingstreet Nr10, Horse guards – karaliskā jātnieku sardze, britu monarhu 

rezidence – Bekingemas pils, Trafalgaras laukums – pilsētas galvenā mītiņu 

un tikšanās vieta 

 

 

  

 

 

 



 

 diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

pirmdiena 14.02. 
London – Stonehenge – 

Winchester – London  
 

 

*** viesnīca Londonas 

centrā 

 mītiskais akmens krāvumu komplekss Stounheindža radīts vēl pirms mūsu ēras. Megalītiskās 

kultūras ievērojamākais piemineklis Britu salās uzdod jautājumus, uz kuriem pārliecinoši nav 

spējusi atbildēt neviena teorija  

 Vinčestera – Anglijas vēsturiskā galvaspilsēta, kuras mūros joprojām dzīvas senās leģendas. 

Apskatīsim majestātisko Vinčesteras katedrāli (apskate no ārpuses), kas ir garākā gotiskā celtne 

Eiropā un Vinčesteras pils Lielo halli, kas glabā viduslaiku mitoloģijas liecības, tai skaitā Apaļo 

Galdu – saskaņā ar leģendu, ap šo galdu pulcējušies karaļa Artūra bruņinieki 

otrdiena 15.02. 

Londona 
 
 

 
*** viesnīca Londonas 

centrā 

 Orhideju feastivāls Kew garden, kas ir lielākais botāniskais dārzs pasaulē, kurā šobrīd ir skatāmi 

vairāk kā 40 000 dažādu veidu augi. Šajā vietā 1759.gadā tikai 3,5 ha lielā platībā savu parku 

izveidoja princese Augusta. Lai gan Kjū dārzā var skatīt krāšņu augu daudzveidību, katru gadu 

kaprīzajām un eksotiskajām orhidejām tiek atvēlēts paviljols, kur tiek košumā sacenšas daļa no 

24500 pasaulē zināmajām orhideju sugām. Tomēr tie nav tikai krāšņumaugi, bet var tikt 

izmantotas gan tautas medicīnā, gan arī kā garšviela izsmalcinātos desertos 

 brīva pēcpusdiena Londonā 

trešdiena 16.02. 
Londona – Rīga   

 

 

 Vindzoras pilsētiņa un tās lepnums – Vindzoras pils – senākā pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils 

Lielbritānijā, viena no karalienes Elizabetes II oficiālajām rezidencēm  

 ~13:30 brauciens uz lidostu 

 17:30 – 22:15 lidojums Londona – Rīga 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 215 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 695 

Ceļazīmes cenā ietilpst:  

 lidojums Rīga – Londona  – Rīga (ekonomiskā klase, ēdināšana nav  
iekļauta), lidostu nodokļi; 

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

 tūrisma klases autobuss 12.02., 14.02., 16.02.; 

 4 naktis divvietīgās istabās (ar dušu /WC) ***viesnīcās, brokastis; 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; Iesakām noformēt  

arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK); 

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 

 dzeramnauda vietējam šoferim ~ 10 GBP 

Iespējamās papildizmaksas (tabulā minētas 2021.g.cenas)  

vieta GBP vieta GBP 

Vestminsteras abatija 25 Nacionālā galerija Londonā bezmaksas  

Londonas Tauers 30 Stounheindža 22 

panorāmas rats Londonas acs 30 Vinčesteras pils Lielā zāle, Apaļais galds    5 

Metro dienas karte  14 Vakara izrāde Londonas teātrī no 35  

 

Pieteikšanās ceļojumam                      Atteikšanās no ceļojuma   

avansa iemaksa EUR 250  atteikšanās datums līdz 08.12.2021 pēc 08.12.2021 pēc 08.01.022. 

otrā iemaksa līdz 08.12.2021   EUR 300  zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa 

pilna summa līdz 08.01.2022 atlikusī summa      

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa pase, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 

gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

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

