IMPRO CEÒOJUMI SADARBÈBAS PARTNERI LATVIJÅ
ALËKSNE
Dårza iela 5, mob. tålr. 26384535
BALVI
Bérzpils iela 44-16, tålr./fakss 64563001, mob. tålr. 26150550
BAUSKA
Kalna iela 7, tålr. 22001836
C‰SIS
Raiña iela 26/28, mob. tålr. 26593804
Lielå Skolas iela 7, tålr./fakss 64124077, mob. tålr. 20262929
DOBELE
Brîvîbas iela 10a, mob. tålr. 22020608
JELGAVA
Svétes iela 18, tålr. 63010455, mob.tålr. 29490290
Raiña iela 20-200, tålr. 63011077, mob.tålr. 22314063
J‰KABPILS
Pasta iela 37, tålr. 65220126, mob.tålr. 20232810
JËRMALA
Nometñu iela 2, tålr. 67730139, mob. tålr. 29565818
KULDÈGA
Baznîcas iela 5, tålr. 63322259, mob. tålr. 29334403
LIEPÅJA
Tirgoñu iela 15/17, mob. tålr. 29236672
Lielå iela 11, tålr. 63427173
F. Brîvzemnieka iela 38, tålr. 63429955, mob. tålr. 20339955

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

LIMBAÛI
Torña iela 3, tålr./fakss 64070608, mob.tålr. 28359057
Stacijas iela 18-34, mob.tålr. 26545557
MADONA
Saieta laukums 1, mob. tålr. 29130437
OGRE
Brîvîbas iela 22, tålr. 65071900, mob. tålr. 26346644
R‰ZEKNE
Kosmonautu iela 3, tålr. 64634480, mob. tålr. 28640746
Atbrîvošanas aleja 98-222, tålr./fakss 64622822,
mob.tålr. 26476097
SALDUS
Lielå iela 13, tålr. 63881284, mob. tålr. 29567411, 29574019
Stri˚u iela 3, tålr. 63807443
SIGULDA
Ausek¬a 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. 64725522, mob. tålr. 26446602
VALMIERA
Gaujas iela 2, tålr. 64225001, mob. tålr. 29499033
VENTSPILS
Raiña iela 16, tålr. 63624003, mob. tålr. 22835686, 29411516
Ganîbu iela 8, tålr. 63625413

twitter.com/impro_celo
facebook.com/improcelo

JAUNA LIDOJUMA

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

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

skype: impro.info
draugiem.lv

Izvēloties IMPRO,
TU nekrāp savu valsti un sevi!
Uzņēmums

Novatours
Latvia Tours
Tez Tour
Impro ceļojumi
Vanilla Travel
Tūrisma aģentūra Kolumbs
INTERLUX Travel
Jēkaba Aģentūra
Prieks Tūre
VRK TRAVEL
Travel RSP Pluss
Fortuna Travel
Ozolciems Tūre
Remiro Travel
Laimtūre
Bulta-Turs
Skaisto Skatu aģentūra
Balt Go
Fēnikss ceļojumi

Darbinieku
skaits

Kopējās
iemaksas
valsts
budžetā

Kopējās
iemaksas
valsts
budžetā
par 1 darbinieku

Valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās
iemaksas
par 1 darbinieku

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
par 1 darbinieku

72
59
30
39
19
35
24
17
20
25
5
15
8
7
8
16
3
8
4

721 920
585 330
533 670
507 060
171 400
168 980
101 130
90 330
58 500
51 620
40 280
30 990
24 170
22 370
20 410
17 940
17 660
8 730
7 000

10 027
9 921
17 789
13 002
9 021
4 828
4 214
5 314
2 925
2 065
8 056
2 066
3 021
3 196
2 551
1 121
5 887
1 091
1 750

3 171
2 949
7 071
4 118
4 376
3 290
1 919
3 135
1 728
1 448
2 438
1 099
1 421
990
1 835
619
1 390
1 391
1 163

1 610
2 151
4 031
2 489
2 766
1 809
902
1 873
867
748
1 158
517
609
414
551
306
780
649
495

Avots – VID publiskojamā datubāze, 2017. gads
Ar sarkano krāsu atzīmētas tās tūrisma firmas,
kurām, tāpat kā IMPRO, pamatnodarbošanās ir grupu ceļojumi.
Sakarā ar Krievijas Federācijas militāro agresiju
Ukrainā un Krimas pussalas aneksiju
SIA IMPRO CEĻOJUMI kopš 2014. gada
nepiedāvā ceļojumus uz šo valsti.

Drošība un garantijas
Uzņēmums dibināts 1994. gada 19. decembrī
PTAC izsniegta licence Nr. T-2018-20
Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas
summa: 500 000.00 EUR
Apdrošinātājs: AAS BALTA
Starptautiskās gaisa pārvadātāju asociācijas (IATA)
biedrs, reģistrācijas numurs: 67320433

Paldies kataloga veidotåjiem!
Redaktors: IMPRO draudzîgais kolektîvs
Korektore: Regîna Janmane
Fotogråfi: Zigmunds Kazanovskis,
IMPRO ce¬otåji un darbinieki, XY
Dreamstime.com
Datorsalikums: XY dizains, Y
Druka: SIA KDM

Ceļā…
Ar patīkamu uztraukumu iedomājos iepriekšējās dienas vakaru pirms
kārtējā ceļojuma. Jāsakārto mantas. Dokumenti, nauda, zobu birste,
fotolietas, noteikti kāda no neizlasītajām pēdējā laika grāmatām.
Tad drēbes un dažādi sīkumi. Tas ir tāds neaprakstāms brīdis.
Tu zini – tūlīt atvērsies durvis uz jaunu stāstu.
Es necenšos detalizēti izzināt valsti, kuru apmeklēšu. Man patīk ļauties.
Ļauties situācijai un brīdim. Neuzlikt rāmjus vai iedomātas brauciena
skatukartes. Ar apbrīnu esmu vēries uz tiem, kuri ceļā pavada visu savu
dzīvi. Viņi kā Dullais Dauka dodas arvien tālāk, lai atklātu jaunus horizontus.
Tā ir kā atkarība. No jaunām sajūtām. No ceļa.
Kad Brazīlijas krastos sagaidām Okeāna Kārli un Gintu, kuri ar laivu
šķērsojuši Atlantijas okeānu, tad acīs asaras ir gan tiem, kas atbrauc, gan arī
tiem, kas sagaida. Tas ir pa īstam. Nedz augoņi uz ķermeņa vai problēmas
tikt krastā nav bijis šķērslis, lai Kārlis atkal būtu laivā. Un jau vienatnē airētu
pāri Klusajam okeānam!
Pašreiz studijā montējam stāstu par Hariju Silu un viņa domubiedriem.
Vīri ar ugunsdzēsēju mašīnām apbraukuši visu pasauli. Kādā no braucieniem
naktī uzbrukuši zagļi un sadūruši visus ar nažiem. Haris par mata tiesu palika
dzīvs. Taču tas ne brīdi viņu nav atturējis no nākamajiem braucieniem.
Es vienmēr atcerēšos gājienu pa mežonīgo savannu Etiopijā, kur, vietējās
cilts pavadīti, bruņojušies ar šķēpiem un limitētu ūdens daudzumu,
devāmies vairāku dienu gājienā. Ir neiespējami aizmirst skatus Somālijas
galvaspilsētā, kur vairāk nekā divdesmit apsargu pavadībā devāmies
iepirkties vietējā tirgū. Piedzīvotais un emocijas ir tas, kas paliek atmiņā.
Tā ir kā iedvesma, lai dzīvotu tālāk.
Nupat kādas filmas prezentācijā dzirdēju pavisam vienkāršus un precīzus
vārdus: “Ceļošana labā kompānijā ir labākais, kas ar indivīdu var notikt.”
Tāpēc ņemiet līdzi labus cilvēkus un ceļojiet! Izejiet no savas komforta
zonas, un tur sāksies īstā dzīve.

Sandijs Semjonovs
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SEZONAS JAUNUMI

KOSTARIKA, NIKARAGVA UN PANAMA – KRĀSAINIE
KRĀTERU EZERI, UGUNS KALNI, MAZĀ AMAZONE,
KOLONIĀLĀS PĒRLES UN TROPISKĀS KARĪBU SALAS
110. lpp.

MELANĒZIJAS ODISEJA – TROPISKĀS FIDŽI UN
NOSLĒPUMAINĀS VANUATU SALAS AR UGUNĪGO YASUR
VULKĀNU UN ATPŪTU KORAĻĻU KRASTĀ
115. lpp.

Nepalaid garām!

NEATKLĀTĀ RIETUMSAHĀRA UN DIENVIDMAROKA
89. lpp.

PA ĀZIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM –
VJETNAMAS TĀLIE UN EKSOTISKIE ZIEMEĻI
99. lpp.

Posies ceļam un atvelc elpu!

LIELAIS MELANĒZIJAS UN POLINĒZIJAS KRUĪZS –
SAMOA, AMERIKĀŅU SAMOA, TONGAS KARALISTE, FIDŽI
SALU REPUBLIKA UN JAUNZĒLANDES ZIEMEĻU SALA
115. lpp.

ORKNEJU SALAS UN SKOTIJAS ZIEMEĻI
69. lpp.

Šajā katalogā ceļojumi kārtoti pēc ģeogrāfiskā
principa, taču specifiski vai tematiski
piedāvājumi atzīmēti ar simbolu.
Kalni lieli, mazi un pārgājieni
Ceļojumi tiem, kam patīk pastaigas,
pārgājieni gan kalnos, gan vienkārši
dabā. Lielākoties tie veicami bez
iepriekšējas sagatavotības, tomēr
katrā maršrutā to grūtības pakāpe ir
atšķirīga, tāpēc rūpīgi izlasiet izvērsto
maršruta aprakstu.

IMPRO pērles –
nezināmais zināmajā
Mūsu izpētītie un izveidotie
maršruti uz planētas
neparastākajām vietām, kur nereti
jutīsies kā pirmatklājējs.

Ģimenēm ar bērniem
Ceļojumi, kas interesēs jaunāko
paaudzi, bet neliks garlaikoties arī
vecākiem.

Ziedu un dārzu lokos
Ziedu laiks ikvienu ainavu izmaina!
Un ja vēl par to īpaši piedomāts...

Gardēžu tūres
Iespēja apgūt prasmi novērtēt
virtuves īpatnības un atšķirības
Latvijā un tuvākās un tālākās zemēs.

Atpūtas ceļojumi
Atpūšamies, bet nepabraucam
garām arī dabas un kultūras
krāšņumiem!

Izbaudi Eiropu!
Apstājies, izpēti, izjūti! Ceļojumi,
kuros svarīgākie apskates objekti
un baudījumi jau ir iekļauti
ceļojuma cenā.

SATURS
ĀRZEMJU VIESIEM
7
RĪGAS EKSKURSIJAS
8-11
BALTIJA
LATVIJA11-27
LATVIJA – PĀRGĀJIENI
12-16
IGAUNIJA27-34
LIETUVA
35-39 / 51
KIPRAS SALA
40 / 41
MADEIRA UN PORTO SANTO 
42 / 43
UKRAINA, BALTKRIEVIJA, MOLDOVA
44 / 45 / 56
EIROPA
ALBĀNIJA60
ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA
69
ARMĒNIJA, AZERBAIDŽĀNA
82
AUSTRIJA, ŠVEICE
53 / 54 / 59 / 61-63 / 65 / 75 / 77 / 78
BENELUX68
BULGĀRIJA55
ČEHIJA
62 / 63 / 65 / 78
DĀNIJA, FĒRU SALAS
47 / 48
FRANCIJA, KORSIKA
65-68 / 71 / 77 / 80
GRIEĶIJA
80 / 81
GRUZIJA82
HORVĀTIJA57-59
ĪRIJA69
ISLANDE49
ITĀLIJA, SARDĪNIJA, SICĪLIJA
57 / 59 / 60 / 61 / 75-80
KANĀRIJU SALAS
74
MALTA81
MELNKALNE, MAĶEDONIJA, SERBIJA, BOSNIJA
57 / 60 / 61
NORVĒĢIJA
48 / 49
POLIJA
47 / 50-53
PORTUGĀLE, AZORU SALAS
72-74
RUMĀNIJA
45 / 55 / 56
SLOVĀKIJA52-54
SLOVĒNIJA
57 / 59 / 60 / 77
SOMIJA
46 / 47
SPĀNIJA, MALJORKA
67 / 70-72
UNGĀRIJA
53-55 / 59
VĀCIJA
47 / 62-65 / 78
ZVIEDRIJA
46 / 47
TUVIE AUSTRUMI
AAE, OMĀNA, KATARA, BAHREINA
85 / 86
IRĀNA84
IZRAĒLA, PALESTĪNA, JORDĀNIJA
83
TURCIJA
55 / 83
ĀZIJA
INDIJA93-95
INDONĒZIJA, MALAIZIJA, BRUNEJA, BORNEO UN BALI SALAS 101-105
JAPĀNA, DIENVIDKOREJA, TAIVĀNA
98
KAZAHSTĀNA, KIRGIZSTĀNA
84 / 95
ĶĪNA
95 / 96
PAKISTĀNA95
ŠRILANKA95
TAIZEME97
TADŽIKISTĀNA, UZBEKISTĀNA
85
VJETNAMA, KAMBODŽA, LAOSA
99 / 100
ZIEMEĻĀFRIKA
ĒĢIPTE87
MAROKA
88 / 89
TUNISIJA90
ĀFRIKA
DĀR, SVAZILENDA
91
ETIOPIJA, TANZĀNIJA
91
MADAGASKARA, MAURĪCIJA, REINJONA
92
SENEGĀLA, GAMBIJA
90
ZIEMEĻAMERIKA UN CENTRĀLAMERIKA
ASV, KANĀDA
106-108
GVATEMALA, NIKARAGVA, KOSTARIKA, PANAMA
110
KARĪBU REĢIONS
109
KUBA108
MEKSIKA109
DIENVIDAMERIKA
ARGENTĪNA, BRAZĪLIJA
111
EKVADORA, GALAPAGU SALAS 
112
PERU, BOLĪVIJA, ČĪLE, URUGVAJA
111-113
AUSTRĀLIJA, JAUNZĒLANDE
114
POLINĒZIJA, MELANĒZIJA 
115
CEĻOTĀJU KLUBIŅŠ
124 / 125

SEZONAS JAUNUMI

PA PĒRA GINTA TAKĀM RONDANES, DOVRES UN
JOTUNHEIMENES KALNOS
49. lpp.

Nepalaid garām!

ASAMA UN NĀGĀLENDA AR HORNBILL FESTIVĀLU –
NOSLĒPUMAINĀ ZEME STARP TIBETU, BUTĀNU,
BIRMU UN BANGLADEŠU
94. lpp.

PAKISTĀNA AR KIRGIZSTĀNU, RIETUMĶĪNU UN
AMRITSARU – STARP ČETRĀM AUGSTĀKAJĀM
PASAULES KALNU GRĒDĀM
95. lpp.

APBRĪNOJAMĀ SPĀNIJA
71. lpp.

Posies ceļam un atvelc elpu!

AR KĀJĀM TĀLAJĀ LATGALĒ
16. lpp.

RIETUMĀFRIKAS EKSOTIKA – SENEGĀLA UN GAMBIJA
90. lpp.

ĀRZEMJU VIESIEM!

Viesiem no tālām un tuvām zemēm,
Baltijas apceļotājiem,
uzņēmējiem un darba kolektīviem,
grupām un nelielām kompānijām …
SEMINĀRI, MOTIVĒJOŠIE CEĻOJUMI, PASĀKUMI, TRANSPORTS...
Palīdzēsim Jūsu viesus, biznesa un sadarbības partnerus, radus, pašdarbības un citus kolektīvus
uzņemt un apkalpot pēc jau ierastajiem IMPRO augstas kvalitātes principiem.

PROTAM, DARĀM, PIEDĀVĀJAM:
•
•
•
•
•
•
•
•

EKSKURSIJU un IZKLAIDES PROGRAMMU izveide;
ērta un kvalitatīva TRANSPORTA nodrošinājums;
profesionālu un pieredzējušu GIDU un TULKU pakalpojumi;
VIESNĪCU un KONFERENČU telpu rezervācija;
TEHNISKĀ APRĪKOJUMA nodrošinājums;
ĒDINĀŠANAS pakalpojumu organizēšana;
KOMANDAS veidošanas pasākumu rīkošana;
sagaidīšanas un noslēguma PASĀKUMU organizēšana.

KĀPĒC SAVU IECERU ĪSTENOŠANU UZTICĒT IMPRO?
•
•
•
•

PIEREDZE un PROFESIONALITĀTE šajā darbā slīpēta jau 24 gadus.
Plašais SADARBĪBAS PARTNERU LOKS pasākumam nodrošina augstu pievienoto vērtību.
IZDEVĪGAS CENAS garantē tiešie līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem.
IETAUPĪTS LAIKS.

IDEJAS meklējiet nākamajās šā kataloga lapaspusēs,
rakstiet: incoming@impro.lv

MĒS PRATĪSIM JUMS PALĪDZĒT!

improtravel.lv
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RĪGA UN APKĀRTNE // Iepazīsti Rīgu!
ceļojuma apraksts

laiks

MELNGALVJU NAMA UN BIBLIOTĒKAS DĀRGUMI KOPĀ AR JANU IESALNIECI

3,5 stundas
23.03.
15.06.
21.09.
12.10.

cena

Viena no Rīgas spilgtākajām vizītkartēm – krāšņais Melngalvju nams, kas 2017. gada rudens sezonā atvēra savas
10
durvis apmeklētājiem, piedāvājot izbaudīt nama un tā ekspozīcijas īpašo auru un leģendām apvīto vēsturi.
Melngalvju nama viesiem ir iespēja ne vien aplūkot krāšņo svētku zāli, prezidentu kabinetus, reprezentācijas
telpas un tajās izvietoto ekspozīciju un sudraba kolekciju, bet arī izbaudīt viduslaiku gaisotni vēsturiskajos
pagrabos, kas plešas zem Melngalvju nama un arī daļas Rātslaukuma. Pastaiga ar kājām pār Akmens tiltu.
1*
Gunāra Birkerta projektētā Latvijas Nacionālā bibliotēka jeb Gaismas pils ir viens no nozīmīgākajiem
21. gadsimta kultūras projektiem Latvijā – mūsdienīgs un radošs pasaules līmeņa informācijas un kultūras centrs. Ekskursija bibliotēkā –
iespēja iepazīties ar bibliotēkas ēku, vēsturi, lasītavām un tās pakalpojumiem. Publiskai apskatei bibliotēkā izvietots arī Dainu skapis –
pasaules mēroga kultūras vērtība, kas iekļauta UNESCO programmas Pasaules atmiņa reģistrā.

MANGAĻSALAS NOSLĒPUMI KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU
3,5 stundas
Mangaļsala – vieta, kas glabā noslēpumus, kurus vēl pavisam nesenā pagātnē gribēja atklāt daudzu valstu iz06.04.
7
lūkdienesti. Pirmie nocietinājumi veidoti jau viduslaikos, tomēr līdz mūsdienām labāk saglabājušies tie, kas 07.09.
radīti pēdējos 150 gados. Cara laikos būvētās artilērijas baterijas un Latvijas laikos būvēto bunkuru atradīsim
1*
ieslēptus kāpās. Pastaigā pa Mangaļsalas molu iepazīsim Rīgas vārtus.
! Izvēlieties garai pastaigai brīvā dabā un laika apstākļiem piemērotus apavus un apģērbu, iesakām līdzi ņemt lukturīšus pazemes bunkuru
apskatei.
MIERA IELA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU
3 stundas
Miera iela – savulaik maza stidziņa aiz pilsētas robežām, kas veda uz kapsētu un kara hospitāli, bet ar gadiem
06.04.
5
tā pārauga dinamiskā, radošā un bruģētā ielā. Rīgas robežas – Raunas vārti, Lielā Pumpja laukums un zirgu
1*
tramvaja ceļš, kas ved uz depo. Rūpnieciskā Ārrīga – vienīgā vēl reāli strādājošā Miera ielas fabrika Laima,
Stricka alus brūvētava, Binga adatu fabrika, Etna, Parīzes komūna, Tabakas fabrika, kurā šobrīd notiek Jaunā Rīgas teātra izrādes. Lielie
kapi, kuros apglabāti neskaitāmi Latvijas inteliģences pārstāvji.
JŪGENDSTILA RĪGA KOPĀ AR JANU IESALNIECI

3 stundas
13.04.

VECRĪGAS PIRMSĀKUMI UN ARHITEKTŪRA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU

2,5 stundas
13.04.

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 centieni nodrošināt cilvēka
dzīves kvalitāti un maksimālas ērtības. Konstantīna Pēkšēna namā mūsdienās ierīkots Jūgendstila muzejs, kas
ilustrē turīga rīdzinieka dzīvokli 20. gadsimta sākumā (ieejas biļete iekļauta cenā).
Rīgas pilsētbūvnieciskās struktūras izveidošanās – Vecrīgas pirmsākumi, galvenās baznīcas un laukumi. Īpaša
nozīme pilsētas izveidē bija jau zudušajai Rīdzenes upei, kas lielā mērā noteica Vecrīgas plānojuma struktūru –
sekojot tās gultnei, var atrast kādreizējā pilsētas mūra paliekas visdažādākajās vietās. Pievērsīsim uzmanību arī
jaunāko laiku ēkām, no kurām daudzas izvietojas ap Rīdzenes gultni.

11
1*

5
1*
!
JAUNUMS

MŪSDIENU ARHITEKTŪRA RĪGAS CENTRĀ KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU
3 stundas
19. gadsimta 50. gados, nojaucot vaļņus un mūrus ap viduslaiku pilsētu, Rīga sāka plesties kādreizējo koka
27.04.
5
priekšpilsētu virzienā, veidojot ceļu uz modernu, industriālu pilsētu. Straujajam pilsētas uzplaukumam līdz
1*
Pirmajam pasaules karam sekoja daudz lēnāka attīstība starpkaru periodā un pēckara padomju laikā, kad
!
JAUNUMS
galvenie attīstības procesi norisa modernisma priekšpilsētās, t.s. mikrorajonos – tā 20. gadsimtā Rīgas centrs
palika kā iekonservēts teju līdz gadsimta beigām. Iepazīsimies ar galvenajiem Rīgas centra veidošanās nosacījumiem un īpatnībām, ar t.s.
koka Rīgu un jūgendstila Rīgu, ar padomju gadu nozīmīgākajiem projektiem Rīgas centrā un arī mūsdienu arhitektūru, kas tiecas gan
iekļauties vēsturiskajā kontekstā, gan atbildēt uz jaunām, mūsdienu vajadzībām.
TEĀTRA VĒSTURES LAPPUSES RĪGAS IELĀS KOPĀ AR IEVU EZERIETI

3,5 stundas
27.04.

RĪGAS VĀRTI – DAUGAVGRĪVA KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU

3,5 stundas
27.04.
14.09.

Ceļš no Dailes teātra līdz vecajai Dailītei. Lielais fantasts Smiļģis, režisors Pēteris Pētersons, Lilita Bērziņa un
citi teātra ļaudis – kādus ceļus staigājuši, kur mituši? Meklēsim Rīgas centra ielās. Piestāsim pie kādreiz slavenās
Voldemāra Maldoņa sieviešu ģimnāzijas, kurā mūziku mācījis Emīls Dārziņš. Mākslas galerija Istaba.
! Cenā iekļauta audiosistēma.
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
inženieri. Pēc neskaitāmām pārbūvēm Daugavgrīvas bākas augstums mūsdienās sasniedz 35 metrus.
! Izvēlieties garai pastaigai (~12 km) brīvā dabā un laika apstākļiem piemērotus apavus un apģērbu, iesakām
līdzi ņemt lukturīšus pazemes bunkuru apskatei.
* – cena skolēniem, studentiem un skolotājiem (skaits ierobežots)

8

7
1*

7
1*

ceļojuma apraksts

laiks

KATOĻU IELA UN MASKAVAS FORŠTATE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU

3 stundas
11.05.

Inču muiža, Inča dambis. Pilsētas palisādes un Jāņa vārti. Rīgas geto un karagūstekņu nometināšanas vieta.
Katoļu iela ar pareizticīgo Visu Svēto baznīcu un katoļu dievnamiem un kādreizējām kapsētām. Miera dārzs,
kas dibināts 1908. gadā. Kalupes iela. Gājēju tunelis Ģertrūdes ielas galā. Pilsētbūvniecības eksperiments –
kvartāls starp Sadovņikova, Krāslavas un Jēkabpils ielām.

cena

5
1*

RĪGAS BRODVEJA – ELIZABETES IELA KOPĀ AR IEVU EZERIETI
4 stundas
Elizabetes iela – Rīgas bulvāru loka daļa un daudzu rīdzinieku iemīļota pastaigu vieta. 20. gadsimta 20. līdz
11.05.
10
30. gadi – tās ziedu laiki. Lepnais Benjamiņu nams un tā iemītnieku likteņi, Vērmanes parks ar krāšņajiem
1*
restorāniem, Rudzīša krogs un pat pirmais striptīzbārs. Lielas kaislības un traģēdijas – dažādus stāstus glabā
Elizabetes ielas nami. Viesosimies aizrautīgā mākslinieku modernistu pāra Romana Sutas un Aleksandras Beļcovas dzīvoklī – muzejā
(ieejas biļete iekļauta cenā). ! Cenā iekļauta audiosistēma.
ARĒNA RĪGA – MEŽAPARKS AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI

Ekskursija ar saviem velosipēdiem. ~12 km brauciens pa veloceliņu un Mežaparka mazajām ieliņām, sākums
pie Arēnas Rīga. Pasaules hokeja čempionātam celtā Arēna Rīga – Olimpiskais centrs, kurā notika arī pirmais
NATO valstu samits Baltijas valstīs. Agrākā mazdārziņu teritorija – Skanstes rajons. Hospitāļu iela ar kādreizējā
kara hospitāļa ēkām. Miera iela ar daudzajām koka mājām un dažām lieliskām jūgendstila fasādēm. Brasas tilts
un cietums. Tēraudlietuves ielas industriālais rajons un rūpnīcu strādnieku rajons Čiekurkalns ar jūgendstilā
celto Rīgas lielāko ūdenstorni. Dārzu pilsēta Mežaparks. Noslēgums pie Rīgas Zoo.

SARKANDAUGAVA AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU

Ekskursija ar saviem velosipēdiem. Kopējais garums ~10 km.
Balasta dambis un Rīgas rūpniecības šūpulis – finiera, stikla rūpnīcas, RAF, Provodņiks / RER, Buffalo / Bolševička,
Aldaris u.c. Tipoloģiski daudzveidīga strādnieku mājokļu apbūve, kas pārstāv dažādos 19. un 20. gs. periodus.
Pavasara biedrības nams / kultūras nams Draudzība. Vieta, kur krustojas dzelzceļa un tramvaja sliedes un vietas,
kur filmēts Kriminālās ekselences fonds. Sarkandaugavas Kristus Karaļa katoļu baznīca un tās saistība ar Kauņu.

RĪGAS ZOO – VECĀĶI AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI

Ekskursija ar saviem velosipēdiem. Sākums pie Rīgas Zoo, kopējais garums ~14 km.
Dārzu pilsēta Mežaparks. Ķīšezera piekraste ar Mežaparka kuģīšu piestātni, piemineklis Rīgas atbrīvošanai,
šaursliežu dzelzceļš, BMX trase un Ozo golfa klubs. Vecmīlgrāvja tilts un Barikāžu laika piemiņas vieta. Mīlgrāvis
un Rīgas kuģu būvētava. Ziemeļblāzma jeb Rīgas Rundāle. Vecdaugavas liegums – vecais Daugavgrīvas
cietoksnis un Piejūras dabas parks, caur kuru iet viens no nozīmīgākajiem putnu migrācijas ceļiem Eiropā.
Nogrimušie kuģi Lady Cotlin, Neibāde un burinieki. Vilkaču priede. Noslēgums pie Vecāķu stacijas.

līdz 4 stundām
11.05.
5
07.09.
1*
!
JAUNUMS

3 stundas
18.05.

5
1*
!
JAUNUMS

līdz 4 stundām
18.05.
5
14.09.
1*
!
JAUNUMS

ĀGENSKALNS KOPĀ AR IEVU EZERIETI
3 stundas
Pārdaugavas skaistums un romantika meklējami tā vēsturiskajās līkloču ieliņās ar skanīgajiem vārdiem:
25.05.
Puķu, Medus, Meža... Bet kāpēc Ērģeļu iela? Kā vienmēr, ir interesanti izzināt vēsturi un, piemēram, iztēloties, kā 12.10.
pa Ernestīnes ielu uz Jonatana biedrības sarīkojumu dodas Plaisa mākoņos galvenā varone Ošu Anna. Kādu ceļa
gabalu noiesim pa bijušo Dārtas ielu, iegriezīsimies Tempļa ielā, bet pastaigu beigsim pie nu jau atdzimušā Āgenskalna tirgus.
! Cenā iekļauta audiosistēma.

5
1*

DZEGUŽKALNS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
3 stundas
Augstākais Rīgas kalns, no kura paveras skaisti skati Vecrīgas un ostas virzienā. Blakus kalnam 1939. gadā uz25.05.
5
stādīts piemineklis 1. bruņotā diviziona Autotanku pulka karavīriem. Indriķa hronikā minēts, ka 13. gs. pēc
1*
neveiksmīga uzbrukuma Rīgai kurši kalna galā sadedzinājuši savus kritušos. Daļu kalna reiz aizņēmuši apbedījumi
!
JAUNUMS
un kapsēta, un tikai pēc 1907. g. Dzegužkalnu sāk pārveidot par parku. Vēlākos gados tas kļūst par populāru
atpūtas vietu. Iļģuciema alus darītava, kuras artēziskie urbumi kādreiz apgādāja šo Pārdaugavas daļu ar labas kvalitātes dzeramo ūdeni,
ražoja izcili labu un iecienītu gaišo un tumšo alu. Kādreiz blakus atradās arī industriāla apbūve – Rīgas stikls, Rīgas tekstils un citas
rūpnīcas. Rīgas laku un krāsu rūpnīca darbojas joprojām. Tuvā Daugavas atteka Zunds šurp vilināja preču pārkrāvējus un ražotājus –
Dzegužkalna apkārtne savulaik bija rosības pilna.
GRĪZIŅKALNA APBŪVE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU

Grīziņkalna nosaukums ir cēlies no tirgotāja Grīzena uzvārda, kurš 18. gadsimtā šeit iegādājās nelielu koka muižu.
Kādreizējā strādnieku Ārrīga un tās koka apbūves vēsture. Grīziņkalns ir īsts brīvdabas muzejs, kurā skatāmas
koka arhitektūras pērles – 19. un 20. gadsimta mijā būvētas vienstāva vai divstāvu ēkas. 19. gadsimta 80. gadu
pilsētas plānojums – Mūrnieku un Pļavu ielas. Pāvila baznīca un Sarkanā krusta ēkas. Vārnu ielas republika.
Asara ielas blokmājas. Grīziņkalna parks un Ghetto games.

3 stundas
01.06.

5
1*
!
JAUNUMS

9

RĪGA UN BALTIJAS VALSTIS // Iepazīsti Rīgu! / Latvija
ceļojuma apraksts

laiks

AR VELOSIPĒDU GAR DAUGAVAS KRASTU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI

līdz 4 stundām
01.06.
5
24.08.
1*

Ekskursija ar saviem velosipēdiem. Kopējais garums ~ 13 km, sākums pie Lielā Kristapa. Brauciens pa veloceliņu, ~300 m posmā – pa ielu ar mazu transporta intensitāti. Viens no Rīgas senajiem simboliem – Lielā Kristapa
statuja Daugavas krastā. Vecrīgas silueti un Pārdaugavas panorāma, Akmens un dzelzceļa tilti. Centrāltirgus
un senie ostas spīķeri. Salu tilts, Zaķusala un TV tornis. Dienvidu tilts un 20. gs. 60.-80. gadu apbūve Daugavas
krastā. Maskavas priekšpilsētas promenāde, bijusī rūpnīca Sarkanais kvadrāts, mazdārziņu rajons, Putnu
tornis, Mazjumpravas muižas drupas. Noslēgums Daugavas krastā, kur pāri Daugavai saredzama Doles sala.

cena

!
JAUNUMS

VECĀ UN JAUNĀ ĶĪPSALA KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU
3 stundas
Ķīpsala ir aptuveni 300 gadu veca. Salas iedzīvotāji vēsturiski bija zvejnieki un koku pludinātāji. Ķīpsalas vidus- 08.06.
5
daļa – kādreizējais zvejnieku ciems – bija saglabājusies salīdzinoši neskarta līdz pat 20. gs. 90. gadu beigām. 14.09.
Tuvums pilsētas centram un ekskluzīvie Daugavas un vecpilsētas skati bija galvenais iemesls rajona ģentrifikācijai
1*
(ēku iegādei un atjaunošanai), kas norisinājusies pēdējo 15-20 gadu laikā, kad, izspiežot iepriekšējos iedzīvotājus,
uz dzīvi Balasta dambī un tam piegulošajās ieliņās apmetušies daudz turīgu cilvēku, ievērojami mainot vietas tēlu. Lieli nopelni Ķīpsalas
pilsētvides izmaiņās ir arhitektei Zaigai Gailei, pēc kuras projektiem Ķīpsalā atjaunota virkne veco koka māju, piemēram, Ģipša fabrikas
komplekss – apartamenti, kas izveidoti, gan pārbūvējot kādreizējās industriālās ēkas, gan no jauna celtās ēkās. Būtiska jaunās Ķīpsalas
kultūrvides sastāvdaļa un atmiņas vieta ir Lipkes muzejs, kas ar arhitektūras, scenogrāfijas un kinematogrāfijas līdzekļiem rosina
pietuvoties, sajust un domāt par to, ko kara laikā paveicis Žanis Lipke.
DAUGAVAS SALAS UN PĀRDAUGAVA AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU
4 stundas
Ekskursija ar saviem velosipēdiem. Kopējais garums 16–18 km.
29.06.
5
Sākums – Spīķeru kvartālā. Pāri salu tiltam dosimies uz Lucavsalu ar nesen ierīkoto parku un pludmali.
1*
Kādreizējās Daugavas salas: Bieķensala – Mūkusala – Klīversala. Apskatīsim topošo LU kvartālu Torņakalnā –
kādreizējo Kobronskanstes un Sarkanā torņa vietu, kādreizējo Mārupītes ieteku. Brauksim gar veco Jelgavas staciju, pa Akmeņu un
Valguma ielu, kas kādreiz bija Pontonu tilta gals un rosīgās Jelgavas priekšpilsētas kodols. Apskatīsim Veco Āgenskalnu, Pečaka namu
un kādreizējo Āgenskalna tirgus vietu, Koka Āgenskalnu ar mazajām ieliņām. Lielie satiksmes infrastruktūras projekti, kas pārvērtuši
Āgenskalnu – Slokas ielas pagarinājums (30. gadi) un Vanšu tilts (70. gadi). Noslēgumā iepazīsim Ķīpsalu – jauno un veco.
GRĪZIŅKALNA REPUBLIKA KOPĀ AR IEVU EZRIETI

3 stundas
03.08.

VECRĪGAS LEĢENDAS UN STĀSTI KOPĀ AR IEVU EZERIETI

3,5 stundas
10.08.

Katram citāda, bet mīļa. Te vēl var manīt fabriku mūrus – kas gan varēja būt labāks par V. Ķuzes šokolādes olu
Lieldienās? Ielūkosimies Vārnu ielas republikā un atcerēsimies, ka pa Lauku, Vārnu, Zvaigžņu un citām tuvējām
ieliņām skraidījusi ne tikai Bille, bet bērnībā arī aktrise V. Līne, operas solists Ā. Kaktiņš un citi. Kādi notikumi
risinājušies 1905. gada parkā, kam šādu nosaukumu rosināja dot sociāldemokrāts F. Cielēns?
! Cenā iekļauta audiosistēma.
Vai Rīga ir gatava? Mūžīgais jautājums, uz kuru atbilde ir lakoniska: Rīga nekad nebūs gatava! Vecrīgu veidoja
un turpina veidot personības, leģendas, teikas un nostāsti. Kādas leģendāras personības ir dzīvojušas Rīgā un
ietekmējušas tās dzīvi un vēsturi, kādi ordeņi Rīgā ir pastāvējuši un joprojām pastāv – templieši, brīvmūrnieki,
franciskāņi, zobenbrāļi... kurā Rīgas baznīcā visvairāk spokojas, kur uzturējās Velna kalpi.
! Cenā iekļauta audiosistēma.

7
1*

7
1*

RĪGAS FORBURGA KOPĀ AR IEVU EZERIETI
3 stundas
Rīgas klusais centrs – pirmais kompleksais kvartāla apbūves projekts. Skaista vieta Kronvalda parka un Viestur- 17.08.
10
dārza ielokā. Elizabetes ielas sākuma, Ausekļa, Vīlandes un Rūpniecības ielu eklektisma un jūgendstila
1*
arhitektūras pērles. Tik dažādi ļaudis te vēlējušies dzīvot. Kņazi un baroneses 19.–20. gadsimta mijā, arī politiķi
un militārpersonas. Rakstnieks Vilis Lācis un komponiste Elga Īgenberga, tenors Mariss Vētra. Te atradusies arī Anša Gulbja grāmatu
spiestuve. Bet ne tikai – arī tirgotavas, konditorejas, darbnīcas un veļas mazgātavas. Pastaigas noslēgumā – Cepuru muzeja apmeklējums
(ieejas biļete iekļauta cenā)
! Cenā iekļauta audiosistēma.
MUZIKĀLĀ RĪGA KOPĀ AR IEVU EZERIETI

Cik Rīgā ir skanīgu namu? Mūzika Rīgā no pilsētas dzimšanas līdz mūsu dienām. Doma ērģeļu būves vēsture
un senās Rīgas komponisti. Pilsētas muzikanti un to kompānijas Rīgas rātes dienestā. Burkards Valdis un
viduslaiku izrādes Rīgā. Koncertdzīve Melngalvju namā. Rīgas pilsētas teātris un Rihards Vāgners. Rīgas
Skaņu mākslas skola un citas mūzikas mācību iestādes Rīgā 19. gs. Latvju operas dzimšana un Latvijas Nacionālā
opera un balets. Rīgas latviešu teātris un Dziesmu svētku tradīcija.
! Cenā iekļauta audiosistēma.
* – cena skolēniem, studentiem un skolotājiem (skaits ierobežots)
*** – bērniem kopā ar vecākiem

10

4 stundas
07.09.

8
1*

ceļojuma apraksts

laiks

BRĀĻU UN MEŽA KAPOS KOPĀ AR VĒSTURNIEKU ROBERTU ĶIPURU

2,5 stundas
21.09.

KOKA RĪGA PĀRDAUGAVĀ KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI

2,5 stundas
28.09.

Latvijas vēsture dažādu karu un vēstures notikumu griezumā Brāļu kapu kompleksā un Meža kapos. Brāļu
kapos apglabāti Lāčplēša ordeņa kavalieri, latviešu strēlnieki, te cits citam blakus atdusas arī pretējās frontes
pusēs karojušie. Meža kapi ir mūsu 20. gadsimta vēstures spogulis. Skatīsim un atminēsimies prezidentus,
karavīrus un izcilus Latvijas vēstures un simtgades līderus.
Pastaiga pa Kalnciema ielas apkārtni, ejot no Slokas ielas Zasulauka virzienā. Pie Švarcmuižas jeb Melnās
muižas ideāli kopā saplūst senā koka apbūve un jaunie Pārdaugavas skursteņi jeb Z torņi. Latvijas Bankas
un vēsturiskā Valsts arhīva ēka, Alīses ielas ūdenstornis. Koka apbūve, kuras varēja arī vairs nebūt, jo savulaik
bijuši arī ierosinājumi to nojaukt. Kādreizējā skaņuplašu ražotne Melodija. Kalnciema ielas tirdziņš un tā
piedāvātie labumi.

cena

5
1*

5
1*

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI ĢIMENĒM, SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM
LAIŽAM DABĀ KOPĀ AR MĀRI OLTI

1 diena
16.03.

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 Dziesmu svētku muzejs.

1 diena
01.05.
skolotājiem!

Dosimies un ieklausīsimies 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.

30
20
1***

27
1*

EKSPEDĪCIJA UN KOPŠANAS TALKA ZEMGALES PUSĒ KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
1 diena
11.05.
10
Neparasts piedzīvojums kopā ar izcilu Latvijas dabas pieminekļu pētnieku, kurš savulaik izglābis vairākus
tūkstošus dižkoku. Apsekosim dažus dzīvos milžus, dosim savu ieguldījumu kāda zemes stūrīša sakopšanā.
Šoreiz dosimies uz Tērvetes pusi. Lūkosimies uz Latvijas staltākajām un garākajām priedēm un raudzīsim palīdzēt Tērvetes dižākajai –
Anneles liepai. Pēc talkas godam nopelnīts talcinieku pikniks. Apsekosim un pārmērīsim vairākus dižkokus. Ieklausīsimies stāstos par
Vecgaviļu dižozolu un izstaigāsim unikālo Ukru gāršu.
SENO KAUJU VIETAS UN NĀVES SALA KOPĀ AR JĀNI HARTMANI

1 diena
25.05.

SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ īpašs piedāvājums skolotājiem
Abavas senleja. Sabiles Velnala un Velnakmens. Kuldīgas vecpilsēta. Kolorītais suiteņu priekšnesums, dziedāšana, apdziedāšanās un amizierēšanās. Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā, arī sklandraušu baudīšana...

1 diena
05.10.
skolotājiem!

Pāršķirstīsim notikumiem bagātās Latvijas vēstures lappuses kopā ar atvaļināto pulkvedi un vēsturnieku Jāni
Hartmani, vairāk uzzinot par nozīmīgākajām kauju vietām tepat Rīgas pievārtē. Pārcelšanās ar 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.

25
1*

32
1

UZ BRĪVĪBAS CĪŅU VIETĀM UN PREZIDENTU DZIMTAJĀM MĀJĀM KOPĀ AR JĀNI HARTMANI 1 diena
02.11.
23
Valsts svētkus godinot, dosimies uz Ziemassvētku kauju vietām Tīreļpurvā un apmeklēsim Latvijas brīvvalsts
1*
prezidentu dzimtās mājas Zemgalē. Ziemassvētku kauju muzejs Mangaļu mājās ir Latvijas Kara muzeja filiāle,
te apskatāma izstāde Latviešu strēlnieku Ziemassvētku kaujas un kauju vietu makets. Ložmetējkalns. Kārļa
Ulmaņa piemiņas muzejs Pikšās veidots kā 20. gs. 30. gadu lauku sēta, kas raksturo Latvijas zemkopības attīstību šajā laika posmā.
Ekspozīcija veltīta Kārļa Ulmaņa dzīves gājumam, paustajām idejām, valstiskajam devumam un politiskajai darbībai. Latvijas valsts pirmā
prezidenta Jāņa Čakstes dzimtās mājas Auči.
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PĀRGĀJIENI
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.

1 diena
16.02.

20
15

CECĪĻU UN CĪRULĪŠU DABAS TAKA LIELDIENĀS
1 diena
Ieriķupītes ūdenskritumu kaskādes, bijušās Grūbes dzirnavas ar atjaunoto dzirnavratu. Taku papildina dažādas 20.04.
28
mākslinieku instalācijas un skulptūras... Nelielā Ieriķupīte var lepoties ar skaistiem stāvkrastiem un septiņiem
23
dažāda augstuma ūdenskritumiem, kurus mēdz dēvēt arī par Grūbes ūdenskritumiem. Augstākie no tiem
sasniedz divus metrus. Tālāk dosimies pa Cecīļu dabas taku, kurā ir iespēja iepazīt dabas objektus gar Kumadas upes un Dančupītes krastu.
Tajā skatāma cilvēka nepārveidota dabas ainava – Dančupītes kanjons, miniatūrs ūdenskritums, iespaidīgais Cecīļu iezis no Kumadas
upes labā krasta, Cecīļu priede, kura ir atzīta par vienu no Latvijas dižkokiem. Cīrulīšu dabas taka, meklējot atbildes uz jautājumiem par
ledus laikmeta pēdām un Gaujas līkumoto tecējumu. Apvidus saistošs ar savu interesanto reljefu un dabas daudzveidību. Pārgājiena
laikā apskatāmi tādi objekti kā Cīrulīšu ala, Līgavas ala, Spoguļu klintis, Gaujas vecupe un senleja, Dzidravots, strautu ūdenskritumi,
fragmenti no senās kamaniņu trases, kā arī iespējams vērot koku sugas dažāda tipa mežos.
GAUJIENA IEVZIEDU LAIKĀ
1 diena
Vizlas lejteces dabas taka. Fantastisks pastaigu maršruts gar Vizlas upi, skaisti klinšu skati, dolomīta atsegumi,
11.05.
28
pa ceļam apskatāma arī lauku saimniecība, brangs laukakmens – Vizlas (Žākļu) dižakmens (1978. g. šajā upes
20
posmā uzņemtas epizodes filmai Pūt, vējiņi!) un senais tilts pār Vizlas upi, kas ir vecākais arkveida tilts Latvijā.
MS!
U
N
U
JA
Randatu taka – neliels pastaigu loks gar Gauju, kurā apskatāmi dolomītu atsegumi, lieli akmeņi un skaisti skati
uz Gauju. Randatu klintis tiek uzskatītas par augstākajām dolomīta klintīm Latvijā. Sikšņu dolomītu atsegums un Tilderu krauja. Lapegļu
aleja ir viena no garākajām Latvijā (5 km) un skaista visos gadalaikos. Gaujienā – sava Gauja, ievas, lakstīgalas, naktsvijoļu pļavas... Jāzepa
Vītola māja Anniņas un dīķis, Lauvas mute, kur tek visgaršīgākais avota ūdens. Cēlā Gaujienas pils ar muižas ēkām, pilsdrupas ar senatnes
elpu. Ar noslēpumaino auru apvītais Baznīckalns un neatkārtojamās dabas ainavas. Dosimies meklēt ūdensrijējus! Uz mazās Alkšņupītes
ir izveidojušās divas kritenes – ūdensrijēji, kur ūdens iekrīt dolomīta plaisā līdz pazemes ūdens slānim. Ūdensrijēju vietas ir ģeoloģiski
unikāli dabas veidojumi, kur tekošs strauts vai upīte izbeidzas, pazūdot pazemē. Pusdienas (iekļautas cenā). Pārgājiens uz mazliet
mežonīgajām Kalamecu – Markūzu gravām. Tās ir krāšņas kanjonveida gravas ar ūdenskritumiem, alām un dolomītu atsegumiem.
Pavasarī, kad ir daudz ūdens, izveidojas krāčainas kāples un vairāki cits citam sekojoši ūdenskritumiņi. Burbuļojošā ūdens skaņas un
pavasarīgie putnu dziedājumi radīs īpašu dabas simfoniju. Grundzāles dabas taka, kurā mazā, bet varen skaļā un mežonīgā Palsas upīte
visdažādākajos toņos spēlējas ar dolomītu.
SKAŅĀKALNA MŪZIKAS SKAŅAS
1 diena
Dosimies izpētīt noslēpumaino Gudzona alu, kur meklējams arī dzidrs avots un niša – tā sauktā Gudzonu pirtiņa, 26.05.
33
ko vietējie senāk izmantojuši kā pirti. Pārgājiens pa Dauģēnu dabas taku ļaus izbaudīt Salacas senlejas krāšņās
27
ainavas ar sarkanā vidusdevona smilšakmens atsegumiem, atmatu pļavas un straujteču posmus, skatot dabu tās
neskartībā. Viens no Salacas senlejas krāšņākajiem posmiem Skaņākalna parks priecē un sniedz atpūtu ikvienā gadalaikā. Gar Salacas
upi aptuveni 3 km garumā, ejot cauri varenai priežu audzei, skatīsim vairākus neparastus dabas objektus: Vilkaču priedi, Velnakmeni,
Eņģeļu alu, Sapņu trepes, Velna alu, Skābumbaļļu, Neļķu klintis, Velna kanceli, Skaņokalnu. Parkā sastapamas dažādas putnu skulptūras.
Skaņākalna dabas koncertzālē būs iespēja baudīt muzikālu performanci, ko papildinās dabas skaņas, putnu balsis un upes tecējums.
PA KONTRABANDISTU TAKĀM KOPĀ AR DZINTRI KOLĀTU
1 diena
Aidā ar purva kurpēm uz neapdzīvotu salu starp Kodaja purvu un Kodaja ezeru, kas ir viena no plašākajām pir- 15.06.
38
matnējās dabas teritorijām Baltijā – cilvēka ietekme uz vidi nav manāma plašā apkaimē. Stāsti par kontrabandistu
takām un to, ka kādreiz te bijusi blīvi apdzīvota vieta, bet mūsdienās – nomaļa vieta pierobežā. Zviedru bruģa fragmentu atstātās liecības.
Vecsalacas muižas vieta un barona Ferzena pekstiņstāsti. Saulrieta taka Saulkrastos.
NO PURVA LAIPĀM LĪDZ ALU LABIRINTIEM ZIEMEĻKURZEMĒ
1 diena
Pārgājiens pa Vasenieku purva taku, kas atrodas Stiklu purvos. Šajā maršrutā redzēsiet divējādu purvu. Viena ir 29.06.
29
degradēta purva ainava, kas paveras skatam, ejot gar novadgrāvjiem, kuri savulaik veidoti, lai sagatavotu purvu
19
kūdras izstrādei, taču tagad aizsprostoti, lai atjaunotu ūdens režīmu. Otrs – dabiskais purvs, kas pilns ar dzīvību.
Dēļu laipa vijas gar skaistiem purva ezeriem, kuri teritorijā ir vairāki. Laipas vidū iespējams uzkāpt putnu vērošanas tornī. Liepniekvalka alu
labirinti – Liepniekvalka krastos izveidojies smilšakmens atsegums, kurā avoti izskalojuši Latvijā netipisku alu un pazemes eju labirintu. Tā
ir sarežģīta, šauru pazemes alu sistēma ar piecām ieejām. Alu kopgarums sasniedz 70 m, un tas ir visgarākais dabisko alu labirints Kurzemē
(un otrais Latvijā). Lūrmaņu klintis – 400 m garas un līdz 6 m augstas pelēcīgi sarkanīgas smilšakmens klintis Rojas upes abos krastos. Tās
ietver arī nišas un avotus. Pastaiga pa Rojas līkumoto taku ļaus mums iepazīt dižkalnu, dižozolus un avotiņu ar izcili dzidru ūdeni.
** – cena tiem, kas jau ceļojuši ar IMPRO (ir atrodami IMPRO datubāzē)
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KALTENES AKMEŅAINĀ JŪRMALA UN VELNA KALVAS

1 diena
Kaltenes kalvas – Kaltenes jūrmalas mežā atrodas lieli akmens krāvumi, kas tiek dēvēti par kalvām. Līdzīgi veido- 14.07.
28
jumi nevienā citā Latvijas piekrastē nav sastopami. Dabas pētnieki uzskata, ka šie vaļņveida akmeņu krāvumi,
18
kas vēlāk apauguši ar mežiem, veidojušies pirms vairākiem tūkstošiem gadu, atkāpjoties Baltijas ledus ezeram.
Tomēr vietējiem iedzīvotājiem ir savs nostāsts. Kāds? Iesim noskaidrot. Kaltenes akmeņainā jūrmala, kuras neparasto ainavu veido lieli
laukakmeņi, kas klāj piekrasti, un kāpās augošās staltās priedes. Latvijā šāda veida krasti sastopami tikai pāris vietās. Pārgājiena laikā
ieraudzīsiet arī lielāko jūrakmeni Latvijā – Grīļu dižakmeni. Plieņciema Baltā kāpa aizsargā ciemu no jūras vējiem. Šis ir ne tikai ļoti vecs
zvejniekciems, bet kopš sendienām izslavēts kūrorts. Par atpūtas vietu muižnieki to izvēlējās jau hercogu laikos, bet 1810. gadā te sešas
nedēļas uzturējās Krievijas cara Aleksandra I sieva Elizabete. No tiem laikiem vietējie stāsta ne vienu vien pikantu stāstiņu par carienes
jūras peldēm.

SMILŠU, VIĻŅU, MŪZIKAS BAUDĪJUMS VIDZEMES AKMEŅAINAJĀ JŪRMALĀ
1 diena
Pārgājiens Vidzemes akmeņainajā jūrmalā pa ļoti mainīgu un dinamisku jūras krasta posmu, pa ceļam apmek- 11.08.
31
lējot izteiktāko zemesragu Rīgas līča Vidzemes piekrastē – Ķurmragu un vietējo Pizas torni – jūrā ieskaloto
21
bāku. Atvilksim elpu, lai baudītu pikniku un aplūkotu iespaidīgāko un krāšņāko smilšakmens klinšu grupu
Vidzemes piekrastē – Veczemju klintis un vareno Kutkāju dižakmeni Kutkāju ragā. Mēģināsim saskatīt atšķirību starp baltā un sarkanā
smilšakmens klintīm. Meklēsim plakanos un cauros akmeņus vai vienkārši baudīsim daudzveidīgo pludmali. Piekrastes zemūdens daļā
un pludmalē izkaisītie laukakmeņi darbojas kā bremzes, izveidojot stāvkrastu un mazinot jūras spēju spēcīgo vēju un vētru laikā izskalot
krastu. Noslēgumā, kad būs uzkrātas emocijas un muskuļos jau iezadzies patīkams nogurums, klausīsimies viļņu, vēju un ģitāras spēli –
aizvērsim acis un ļausim sapņiem lidot.
LĪČU–LAŅĢU KLINTIS UN AR MŪZIKU DABĀ
1 diena
Lielās Ellītes arkāde ir vienīgais šādas formas dabīgā smilšakmens veidojums Latvijā – 23 m garā ala kopā ar
08.09.
29
avotu ir nozīmīga svētvieta. Lodes māla karjers kļuva slavens pasaules mērogā, kad 1970. gadā ģeologs V. Kuršs
te pirmoreiz pasaulē atklāja labi saglabājušos bruņuzivju un bārkšspuru zivju pārakmeņojumus – vēl joprojām nekur citur nav atrastas
tik labi saglabājušās šo zivju fosilijas. Līču–Laņgu klintis ir viens no apslēptajiem Latvijas dārgumiem. Ap kilometru gara klinšaina krauja
Gaujas senlejas kreisā pamatkrasta nogāzē no upes nav saskatāma. Šī vieta apburs katru dabas mīļotāju – klintis sniedzas 30 m augstumā,
un to formas ir ļoti daudzveidīgas, dominē vairāk nekā 10 m augstas vertikālas sienas, ko saposmo dziļas sānu gravas. No Līču–Laņģu
klinšu piekājes izplūst ~20 avotu, kas izveidojuši dažāda garuma alas un nišas. Pastaigas noslēgums Rāmniekos ar pikniku – ugunskurā
ceptiem kartupeļiem ar sāli un biezpienu, zāļu tēju. Baudīsim kokles maigo skanējumu, kas atbalsosies dabas koncertzālē.
SVEĶUPE UN LENČUPES KANJONS
1 diena
Skaists un iespaidiem bagāts pārgājiens gar Sveķupes un Lenčupes krastiem Raiskuma apkārtnē. Krāšņa un
26.01.
33/23
mežonīga daba ar dziļām ielejām un gleznainiem upes ielokiem slēpj sevī virkni senvietu un arheoloģisku
20/10**
vērtību – vēsturiskas liecības par gadsimtu griežiem Livonijas sirds mežainajos kambaros. Izvēlētās takas
ir pirmatnējas un cilvēku vēl neiemītas, ainavas – nepieradinātas un neuzpucētas; aiz katra līkuma – ainaviski jauns pārsteigums, līdz
beidzot atkal sasniegts plašs, aptverams apvārsnis Raiskuma ezera krastā. Vietām maršruts ved tieši pāri upēm, ko šķērsosim pa tiltiem,
kurus būvējusi pati daba. Pusceļā atpūtas pauze ar īpašām, spēcinošām uzkodām.
AR SLĒPĒM PIEBALGAS PAKALNOS
1 diena
Saģērbsimies silti un dosimies pārgājienā ar slēpēm Piebalgas apkārtnes pauguros Vanagkalna slēpošanas takās. 02.02.
30/20
Šis ir ne vien novads ar ļoti bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī ar lielāko sniega garantu, jo tepat līdzās
15/8**
atrodas Zosēnu meteostacija, kur allaž reģistrētas zemākās temperatūras un pirmās sniega segas. Skatienam
pavērsies tipiskas Vidzemes augstienes ainavas, kur mijas viensētas, meži un lauki, pauguri ar purviņiem un maziem ezeriņiem. Pusdienas
ieturēsim pie omulīga ugunskura, ēdot karstu zupu, mielosimies ar svaigiem speķa pīrādziņiem un piedzersim siltu tēju ar liepziedu
medu. Iespējama slēpju noma. Labiekārtotas, marķētas slēpošanas distances gan klasiskajam solim, gan arī slīdsolim. Maršruta realizācija
atkarīga no laikapstākļiem!
VIESATAS UPESLOKU TAKAS

Gleznainajos Viesatas upes krastos izveidotā dabas taka – iespēja apskatīt upes stāvkrastus, 200 gadu vecu priedi,
brūno avotiņu, cūku vannu, bebru māju, melnalkšņu audzi, dižbērzu, Spuņņakmeni un daudzus citus objektus.
Kartavkalna taka, kas vijas gar nelielo Bikstupi, atrodas ainaviskā apvidū ar daudzveidīgu reljefu, vienu no
uzkalniem rotā senlatviešu pils makets. No Kartavkalna takas paveras lielisks skats uz Jaunpili.

1 diena
23.03.

27/17
15/8**

13

BALTIJAS VALSTIS // Latvija
ceļojuma apraksts

laiks

MORDANGAS MEŽA EZERU SONĀTE

1 diena
13.04.

SEDAS TĪRELIS UN PURVA ĻAUDIS

1 diena
27.04.

cena

Mordangas apkārtnē ir vairāki ezeri ar interesantiem nosaukumiem: Zilonis, Gulbis, Kleinis, Rūmiķis, Vēžezers,
33/23
Segliņu ezers, Slujas ezers, Sausmežu ezers un vēl virkne citu. Apkārtni rotā skaisti priežu meži ar iekšzemes
20/10**
kāpām un visai iespaidīgu reljefu, kas videi piedod ainaviskumu. Starp dažiem ezeriem izveidojušās garas
pussalas – kā pa dabīgu dambi dosimies pastaigā pa simtgadīgu mežu. Baudīsim Kurzemes mežezerus gan no gaisa, gan uz zemes un
ūdenī! Uzkāpsim 26 m augstajā Ūdru kalna skatu tornī, no kura paveras lielisks skats uz apkārtni – Usmas ezeru un tā salām, un Gulbju
ezeru Spārē. Iziesim dabas taku gar Mežmuižas ezeru un Zilonīti. Pabūsim starp Mordangas un Kalvenes ezeriem un bijušajā LKP CK
pirmā sekretāra Augusta Vosa atpūtas bāzē (te 1988. gadā filmēta Vara Braslas filma Par mīlestību pašreiz nerunāsim), aiziesim līdz pat
pussalas galam, kur Mordangas ezers savienojas ar Kānezeru.
Sedas pilsētiņas fenomens. Pilsēta būvēta pagājušā gadsimta 50. gados kā kūdras ieguves rūpnīcas strādnieku
ciemats. Šeit saglabājusies tam laikam raksturīga arhitektūra ar dzeltenām tipveida mājām un ļoti pārdomātu
ielu plānojumu. Dosimies iepazīt Sedas tīreli – vienu no lielākajiem Latvijas kūdras purviem, kurā vēl joprojām
notiek intensīva darbība. No skatu torņa iespēja vērot kūdras ieguves laukus. Purvu apdzīvo daudz putnu un
dažādu meža zvēru. Strenču Gaujas dabas taka un stāsti par plostniekiem.

24/14
15/8**

IMULAS UN AMULAS KRASTI VIZBUĻU ZIEDOS
1 diena
Dosimies pārgājienā gar gleznainajiem Imulas un Amulas krastiem, baudot ainavu dažādību: stāvi upes krasti, 05.05.
27/17
dolomīta atsegumi, sānu gravas, pļavas un nogāzes, kā arī avoti, kas iztek upes terašu nogāzēs. Tāpat vērojama
15/8**
liela augu daudzveidība – šeit sastopamas vairāk nekā 50 aizsargājamo augu sugas. Kalnamuiža un Kalnamuižas
dzirnavu paliekas. Teikas un leģendas pie Zāģeru Velnakmens un Bedrīšakmens. Kāpiens Buses pilskalnā, no kura paveras brīnišķīgs
skats uz Imulas ieleju. Baznīckalns – sena kulta vieta. Kauķa kalns, pie kura varēs veldzēties ar kristāldzidru avotūdeni. Pats Kauķa kalns ir
šūnakmens klintis, un tā nosaukums kurzemnieku dialektā nozīmē – Kaļķa kalns. Pārgājiens Čužu purva dabas liegumā: Sēravots, Velna
acs avots, Smirnieku strauts. Te apskatāma bijusī sēravotu dziednīca un īpaši aizsargājamā čužu audze.
AMATAS KRASTU LĪKLOČOS
1 diena
Pārgājienā acis priecēs mežonīga daba, gleznaini skati, dažādu nokrāsu smilšakmeņu un dolomītu atsegumi.
08.06.
26/16
Visus nosaukumus neuzskaitīsim, katram ir sava krāsa un savs stāsts. Pieminēšanas vērti noteikti ir: Zvārtes
15/8**
iezis – viens no Latvijas dabas ainavu simboliem; Dzilnas iezis, kuru ik sezonu pārveido noslīdeņi, nobrukumi
un avoti; Ainavu krauja – no kuras redzama mežu ieskautā ieleja, upes spožā lente, pļava un ceļš. Zem kājām daudzkrāsains atsegums,
kurā kārtu kārtām redzama zemes ģeoloģiskā vēsture. Viegli nebūs, bet katri pūliņi, šturmējot līdz 40 m augstās iežu virsotnes, radīs
gandarījumu par paveikto un priecēs kā acis, tā sirdi. Taka vedīs, līkumojot līdz ar Amatas straujo tecējumu. Baudīsim ainavas un skatīsim
brīvdabas ģeoloģijas muzeju, izzinot kādu nelielu daļu no bagātās zemes ģeoloģiskās vēstures.
JŪRKALNES STĀVKRASTI UN RĪVAS LOKI
1 diena
Pārgājiens pa dabas taku, kas vijas pa Rīvas upes lejteces gleznaino senleju. Rīva šeit plūst kanjonveida gravā, 27.07.
29/19
kuras dziļums sasniedz 12 metru. Skatam paveras neskaitāmi upes līkloči un stāvie krasta atsegumi. Gaiss šeit ir
20/10**
neparasts, pilns jūras un priežu smaržu. Jūs netraucēti varēsiet baudīt klusumu un mieru, vērojot krāšņos dabas
skatus un upes rāmo plūdumu. Ja būsiet uzmanīgi, var paveikties ieraudzīt zivju dzenīti vai melno stārķi! Jūrkalnes stāvkrasts – viena no
gleznainākajām jūras piekrastēm Latvijā ar klusu, civilizācijas neskartu pludmali un līdz pat 20 metru augstu stāvkrastu. Te arī novērojama
lielākā krasta erozija – tieši no šīs apkārtnes ir izskalots tik daudz, cik visā Latvijā kopumā. Spēcīgu vētru laikā krasts ievērojami atkāpjas,
pat par vairākiem metriem gadā.
TALSU PAUGURAINES PAKALNOS
1 diena
Dabas parks Talsu pauguraine ir viens no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem apvidiem 04.08.
27/17
ar izteikti paugurainu reljefu un vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. Izcili ainaviska teritorija!
15/8**
Dižskābaržu audze – neparastais biotops Latvijai, kur platlapu koku vainagi pat saulainā dienā pamežu atstāj
pamatīgā tumsā. Mācītājmāja un mācītājmājas dižozols. K. F. Amendas piemiņas vieta. K. F. Amenda bijis mācītājs, vijolnieks un slavenā
komponista Ludviga van Bēthovena tuvs draugs. Viņš dzīvojis Talsu mācītājmuižā, kur šobrīd iekārtota viņa piemiņas istaba un kuras
teritorijā atrodas K. F. Amendas kapavieta. Milzu kalns, kura pakājē paslēpies guļ romantiskais Sapņu ezers, iecienīta mīlētāju, jaunlaulāto
un mākslinieku vieta. Sirdsezers un Vīnleja. Sirdsezers paslēpies Āžu kalna un Milzkalna pakājē un savu nosaukumu ieguvis no sirdsveida
formas. Vietu starp Sirdsezeru un Milzkalnu dēvē par Vīnleju, jo te Kurzemes hercogistes laikos bijuši vīna dārzi. Ziemeļkurzemes augstākā
vieta – Kamparkalns (174 m v.j.l.) un skatu tornis (28 m). No torņa var vērot gan Talsu pauguraines mežu, pakalnu ainavas un ezerus, gan
arī tālākus pagastus un objektus. Vanagkalns (Upurkalns) – sena kulta vieta, no kuras paveras teicams skats uz apkārtni. Netālu atradusies
Sapņu birzs, kurā zīlnieki senatnē skaidrojuši sapņus. Neparastā ainava Villu grants karjerā.
** – cena tiem, kas jau ceļojuši ar IMPRO (ir atrodami IMPRO datubāzē)
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PA RŪSIŅA PĒDĀM PIE KVĒPENES MILŽIEM

1 diena
18.08.

cena

Aktīvs pārgājiens caur vienu no Gaujmalas senākajiem mežiem – Beverīnas ceļu, sasniedzot karavadoņa
32/22
Rūsiņa Sotekli – Kvēpenes pilskalnu. Sekojot rakstiem Indriķa hronikā, dosimies ekskursijā pa pēdām vienam
20/10**
no drosmīgākajiem viduslaiku letu karavadoņiem – Rūsiņam. Ceļā apskatīsim un izzināsim letu arheoloģiskos
pieminekļus; senvietas (kā tās ieraudzīt un atpazīt dabā); viduslaiku ceļus mūsdienu reālajā vidē; laikmetam raksturīgos ieroču
atdarinājumus; vietas ģeogrāfiju Indriķa hronikas laikos. Jauniegūto zināšu un prasmju pārbaude darbībā (dalībniekiem būs iespēja
kaujas/medību rīkus izmēģināt pašiem). Piknika pauze pie ugunskura ar uzskates materiāliem, demonstrējumiem, vēsturiskajām
aktivitātēm un izglītojošiem tematiskiem stāstījumiem par vēsturi, ģeogrāfiju un arheoloģiju.

GAUJAS SENLEJA
1 diena
Kad rudens sāk izgreznot Latviju, dosimies baudīt Gaujas senleju. Varenās Ķūķu klintis ir augstākais devona iežu 14.09.
25/15
atsegums Latvijā – 43 m. Ķūķu klintis strauji maina savu izskatu upes erozijas un daudzo noslīdeņu dēļ – dažu
15/8**
gadu laikā krasts ir atkāpies pat par 10 m! Ķūķu alas priekšā ziemā veidojas leduskritums. Spriņģu iezis. Gaujas
pārceltuve. Pārgājiena turpinājums daļēji pa Līgatnes dabas takām. Jumpraviezis, Katrīnas iezis, Gūdu klintis, Elpu iezis. Sirmie simtgadīgie
Gaujas meži, Vecupes un sānu gravas, kur vietām relatīvais augstums sasniedz 70 m!
RUDENS NOSKAŅĀS KAZU GRAVĀ UN VAIVES IELEJĀ
1 diena
Dosimies ekspedīcijā pa diezgan mežonīgu apvidu – Kazu gravu, kur ir aplūkojami skaisti dažādu iežu atse06.10.
26/16
gumi. Viens no izcilākajiem objektiem, kas šeit slēpjas, ir Septiņavotu ūdenskritums. To noteikti varētu
15/8**
pieskaitīt pie Latvijas krāšņākajiem daudzpakāpju ūdenskritumiem. Tā augstums sasniedz 7,5 m! Te sudrabotais
ūdens līst pār daudziem apsūnojušiem pakāpieniem, radot neaizmirstamu skatu un vēlmi uzkavēties ilgāk. Blakus skatāmi arī vairāki
sezonāli ūdenskritumi. Tāpat vērojami vairāki dažāda lieluma atsegumi. Neparastākais no tiem – saldūdens kaļķiežu atsegums, kas liek
aizdomāties par brāļu kapu pieminekļiem un citiem skaistiem šūnakmens pieminekļiem. Kazu gravas teritorijā ir sešas alas, tai skaitā Lielā
Sikspārņu ala, kas ir 64 m gara dolomītu ala. Ekskursantu apmeklējumi gan alā liegti vairāku iemeslu dēļ – tajā ir bīstamas, nenoturīgas
akmens plāksnes, kā arī alā uzturas un ziemo daudz sikspārņu. Netraucēsim viņus! Neparastās alas muti aplūkosim un ieklausīsimies
stāstos par sikspārņiem. Pārgājiena turpinājums pa Vaives upes mežonīgajiem krastiem, kuros vērojami skaisti smilšakmens atsegumi ar
nišām. Apmeklēsim krāsainos Dāvida dzirnavu avotus. Pie Dāvida dzirnavām Vaives krastā izplūst daudz avotu, kuru ūdens satur dzelzi,
tāpēc nelielie strautiņi krāsojas koši oranžbrūnās krāsās.
MEŽONĪGIE RAUŅA KRASTI
1 diena
Kad gājputni devušies uz siltajām zemēm, birst pēdējās lapas un dabā iestājies klusums, dosimies ieklausīties
19.10.
25/15
Rauņa straujajā tecējumā. Pārgājiens pa līkumotajiem Rauņa upes krastiem ir piemērots mežonīgās dabas
15/8**
cienītājiem. Rauņa upes ieleja ir grūti pieejama, un cilvēku ietekme uz to ir bijusi ļoti niecīga. Labiekārtotas takas
te negaidiet – tā būs savā ziņā cīņa ar dabu un sevi. Raunis ir viena no retajām Latvijas upēm, kuras nosaukums ir vīriešu dzimtē. Upe ir
ārkārtīgi ainaviska, strauja, sekla, līkumaina un akmeņaina, īpaši lejas posmā. Rauņa lejtecē smilšakmens atsegumi sasniedz pat 30 metru
augstumu. Apskatāms arī Rauņa Skaņaiskalns (kalns ar atbalsi), kur atrastas senu dzīvnieku fosilijas.
ZIEMASSVĒTKU KAUJU VIETAS TĪREĻPURVĀ

Dosimies pārgājienā uz Tīreļpurvu un Ložmetējkalnu, kas ir viens no labāk saglabātajiem Pirmā pasaules kara
kaujas laukiem Eiropā. Te apskatāmas 1916. gada leģendāro Ziemassvētku kauju piemiņas vietas: krievu un
vācu ierakumi, piemiņas akmeņi latviešu strēlnieku pulku izejas pozīcijās, piemiņas zīmes frontes pārrāvuma
vietās, brāļu kapi, piemineklis latviešu strēlniekiem Ložmetējkalnā. Interesantas liecības par šiem notikumiem
pieejamas Kara muzeja filiālē, kas atrodas Mangaļu mājās.

1 diena
09.11.

26/16
15/8**

NO SĒRA DĪĶIEM LĪDZ BALTIJAS LEDUS EZERAM
1 diena
Raganu purva sēra dīķi – Latvijā reti sastopama dabas parādība, jo vietā, kur sērūdens avoti izplūst virszemē, ir 07.12.
24/14
izveidojušies vairāki dīķi. Dīķos savairojas mikroorganismi, kas ūdeni iekrāso dzeltenā nokrāsā. Esot šeit, jutīsiet
15/8**
spēcīgu puvušu olu aromātu, kas raksturīgs sērūdeņiem, tomēr, pirms raucat degunu, atcerieties, ka sērūdeņiem
piemīt dziednieciskas īpašības. Gājiens pa Zaļo kāpu, kas ir viena no interesantākajām Ķemeru nacionālā parka kāpām. Zaļā kāpa ir
iespaidīgs kāpu valnis, kas stiepjas vairāku kilometru garumā, šķērsojot mazskartu purvu un skujkoku mežu masīvu. Kāpas austrumu pusē
ir redzams Raganu, bet rietumos – Zaļais purvs. Kaņiera ezera taka, kas ved cauri mežam un zāļu purvam uz Kaņiera pilskalnu. Takas galā
ir izvietota skatu platforma, no kuras var pārredzēt Kaņiera ezeru un vērot ziemojošos putnus. Tepat blakus izsekojama senā Baltijas ledus
ezera krasta līnija, kas dabā iezīmējas kā akmeņu valnis garā posmā.
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AR KĀJĀM TĀLAJĀ LATGALĒ

2 dienas
24.08-25.08.

cena

Dosimies baudīt Latgales ainavas burvību tās tālākajos nostūros. Apmeklēsim dažas zināmas un arī mazāk
90
zināmas vietas, nelielā grupiņā izstaigāsim vairākas burvīgas dabas takas un ainaviskākajās vietās centīsimies
!
JAUNUMS
iemūžināt neaizmirstamus skatus.
Foto pauze Ludzas pilskalnā – ezeru spoguļi un koka nami. Eversmuižas taka, kas vijas gar gleznainajiem Ilžas (Ludzas) upītes krastiem,
pa veco Eversmuižas parku, gar Sv. Andreja katoļu baznīcu un muižas ēkām līdz Felicianovas muižai un dzirnavām. Neliels pārgājiens pa
Martas Skavronskas (Katrīnas I) bērnības takām, iztēlojoties laiku, pirms viņa kļuva par Katrīnu I. Starp citu, iespējams, pateicoties tieši
lāčiem, Marta kļuva par Viņas Augstību Krievijas ķeizarieni. Ielūkosimies Sibīrijas ciematā, kas būvēts spēlfilmai Melānijas hronika. Stāsts
par filmēšanas tradīcijām Zilupes novadā. Pikniks Ilgas un Jurija Ivanovu meloņu dārzā. Tas šķiet neticami, bet Zilupē iespējams nogaršot
tepat audzētas melones un arbūzus un uzzināt, kā mūsu platuma grādos iespējams izaudzēt šos dienvidu augļus. Istras pauguraines
dabas parks un apkārtnes sakrālais mantojums, ainavas baudīšana no skatu torņa – krāšņais apvidus, neliela pastaiga un fotopauze.
Lauderu Velna dobe – unikālais gredzenveida paugurs ar ieliektu virsotni atgādina dobi. Zinātnieku viedokļi par ieplaku joprojām dalās –
tai ir glaciokarsta izcelsme vai tā ir meteorītu krāterveida iedobe, kas izveidojusies šādu debess ķermeņu krišanas rezultātā. Grebļa kalns –
unikāla vieta Latvijā, kur starp diviem ezeriem Pintu un Šešku stiepjas 5,4 km gara osu grēda, kas vietām paceļas līdz pat 30 m virs ezera
līmeņa. Taka ved pa kalna virsotni, kas ir tikai no 1 līdz 7 m plata un apkārt ļoti stāvas kalna nogāzes, bet pamatne – no 50 līdz 150 m plata.
Sajūta nedaudz sirreāla, dodoties pa kalna muguru, kad galvu reibinoši stāvās nogāzes pakājē dus neparastas krāsas ezeri. Šaurās osu
grēdas galos atrodas senie Meikšānu un Kausa pilskalni. Adamovas dabas taka paver lielisku skatu uz skaisto Daugavu – tā vijas pa tumšu
un vecu nogāžu mežu, ik pa brīdim paverot logu uz Daugavu, kura šeit, Krāslavā, ir īpaši skaista un nepieradināta. Daugavas loku posms
ar atsevišķiem pastaigu posmiem, skatu tornis Vasargališķos, pastaiga uz vietu, kur savulaik tapusi 10 latu banknotes skice, Daugavas loku
kraujas un sānu gravas. Markovas pilskalns.

VIDZEME
PIEBALGAS PIENEŅU PAKALNOS
1 diena
Viņķukalns – viens no iedvesmas avotiem ainavistu glezniecībā pieneņu ziedu laikā. Jaunpiebalgas apskate.
18.05.
33
Novadpētniecības muzejs, kur skatāmi slavenie piebaldzēnu tautas tērpi. Kā viens no lepnumiem minama melna
filca platmalu cepure, ko dēvēja par gardibeni jeb rateni, kas saistībā ar filmu Mērnieku laiki kļuvusi par atpazīstamu Piebalgas simbolu.
Iespējama tikšanās ar Piebalgas populārāko personu Ķenci. Atjaunotā Jaunpiebalgas baznīca, kuras priekšā atrodas izcilā tēlnieka Kārļa
Zāles veidotais Brīvības piemineklis. Lielkrūzes – ciemošanās pie viesmīlīgajiem saimniekiem. Stāsts par demo saimniecībām un dzīvi
Vidzemes sirdī. Pusdienās saimniece galdā cels sātīgo zupu. Piebalgas alus baudīšana. Skrāģukrogs, kas te pastāv kopš 17. gs., kad tas
atradies Vecpiebalgas–Pēterburgas lielceļa malā. Te dzimtās mājas bijušas pirmās latviešu operas Baņuta libreta autora A. Krūmiņam.
Tagad te ierīkots Baņutas muzejs, kura ekspozīcija stāsta par vidzemnieku dzimtu sadzīvi un alkām pēc mākslas un kultūras. Ainavu
papildina arī Baņutas parks ar skatuvi pirmajam operas brīvdabas uzvedumam.
IZGARŠO VIDZEMES PIEKRASTI

1 diena
Reņģēdāju festivāls, kur ceļ godā reņģi. Ne tikai godā, bet arī galdā ceļ! Svētku laikā svaigas reņģes no selgas ved 18.05.
34
krastā, un katrs gribētājs var tikt pie spainīša sidrabotā labuma. Uz pannām, griliem, katlos gatavojas gardas
pusdienas, paralēli norit plaša zivju un amatniecības darinājumu tirdzniecība, skan dziesmas un nozib pa
dancim, amata meistari rāda koka, auduma un dzelzs apstrādes noslēpumus, dažādu mezglu siešanas tehnikas.
Ciemošanās pie viesmīlīgajiem saimniekiem krogā Sidrabiņi, kas gaumīgi iekārtotajā gaļas cehā piedāvā
nodegustēt pēc īpašām receptēm gatavotos kupatus, sīpoldesas un dažāda veida kūpinājumus. Pastaiga uz
Ainažu molu – vietu, kur jūra ar debesīm tiekas. Dabas Maizes degustācijas galds – piedāvājumā maize ar
zivīm, saldskābā maize ar kaņepēm un arī tradicionālākas maizes (bet īpaši foršas, jo salikumi nav tipiski, taču
garšo ļoti labi). Lai dzidrāka balss un izteiktāka garša zivīm, nobaudīsim arī vietējo sīvo – Āža blējienu. Vietējo reņģu monētas kalšana.

GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVU PA DAUGAVU

Skrīveru Gotiņu ražotne, kur iespējams redzēt, kā top garšīgās končas. Skrīveru dendrārijs. Garšaugi un eko
kosmētika Jaunavās. Likteņdārzs – kultūrvēsturiska piemiņas vieta, kas iemūžinās visas Latvijas tautas piemiņu.
Izbrauciens ar senatnīgo vikingu kuģi Lāčplēsis pa Daugavu.
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1 diena
01.06.

37
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cena

UZ DĀRZIEM VIDZEMES AUGSTIENĒ

1 diena
15.06.

36

Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā, bet 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. Vīna degustācija Domu
pieturā. 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.

SKANOŠĀ VIDZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN OPERDZIEDĀTĀJU EVITU ZĀLĪTI

1 diena
Ceļojums pa Vidzemes baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei, bet īpaši izceļot nelielo 06.07.
38
baznīciņu interjeru un ērģeles, jo katrā no tām ir kas savdabīgs un unikāls. Iespēja baudīt nelielus ērģeļmūzikas
koncertus izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā un salīdzināt dažādo ērģeļu skanējumu.
Baltezera baznīca atrodas gleznainā vietā starp Lielo un Mazo Baltezeru. To 1775. gadā baroka stilā cēlis meistars Bernhards Joahims
no Mazungenas. Padomju laikā baznīca tika izdemolēta, nopostīts tās interjers, iznīcināts altāris un ērģeles, nojaukts tornis. Ēku sākumā
izmantoja kā kultūras namu (deju zālei, kinoteātrim), vēlāk arī kā noliktavas un metālmākslinieku darbnīcu. Tikai kopš 20. gs. 90. gadu
vidus altāra telpās neatrodas telefonu centrāle.
Liepupes baznīcā, kā liecina ieraksts baznīcas grāmatā, 1744. gadā laulājies barons fon Minhauzens ar savu sievu Jakobīni. Uz veco
baznīcu attiecas arī viens no Minhauzena nostāstiem. Ceļojot caur Krievijas impēriju, Minhauzenam uznācis miegs. Pirms gulētiešanas
viņš piesējis zirgu pie stabiņa, kas rēgojies no dziļā sniega. Naktī sniegs nokusis, un zirgs... palicis karāties pie baznīcas krusta. Salacgrīvas
(Lielsalacas) baznīca 1777. gadā celta kā koka baznīca, bet 1857. gadā apmūrēta un nedaudz vēlāk, 1892. gadā, paplašināta. Altārgleznu
Kristus debesbraukšana 1847. gadā gleznojis Limbažu aptiekārs K. Gelhārs. Baznīcas sienas rotā tēlnieka Gustava Šķiltera darinātie ciļņi.
Kancele un daļa solu saglabājušies no 18. gadsimta 2. puses. Ērģeles būvētas H. Kolbes ērģeļu būvētavā Rīgā un uzstādītas 1933. gadā.
Viļķenes Katrīnas baznīcu savulaik cēluši zemnieki paši, lai nebūtu jābrauc pa sliktiem meža ceļiem uz Limbažu baznīcu.

RŪJIENAS PUSĒ PĒC SALDĒJUMA UN ZEMENĒM

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

1 diena
06.07.

33
25

JŪRNIEKU STĀSTI VIDZEMES PIEKRASTĒ

1 diena
Ainažu jūrskolas muzeja apmeklējums, stāsti par burinieku laiku un Krišjāni Valdemāru. Ainažu bāka, spīķeru
21.07.
35
paliekas, ostas ziemeļu mols uz pašas Igaunijas robežas, vecās ostas vieta, mazbānīša līnijas paliekas un vecie
kapi, kuros guldīti jūras vilki... Viesosimies Kuivižos pie īstena jūras vilka – zvejnieka Skuj’ Andža (Andra Skujas). Viņa zvejnieku klubā
valda īpaša noskaņa – tīkli, laivas un savs radošais bardaciņš. Skuj` Andžs ir riktīgs jūrnieks, talantīgs gleznotājs, kas gleznās atspoguļo
jūru, un izcils sarunu biedrs, jo stāstu, joku un pozitīvo emociju ir daudz. Baudīsim zivju zupu, ko Andžs gatavo jau gadiem – tās garšas
nianses ir tā pieslīpētas, ka zupa noteikti garšos pēc vēl. Nogaršosim reņģu vigvamu, kas uzsēdināts uz kartupeļu stūķa ar neiztrūkstošu
skābēto gurķīti blakus. Apstiprināsim ar jūras šalkām arī kādu kreptīgāku mēriņu. Kad jūra būs kā sudrabots labības lauks un ilgas pēc
tāluma izrādīsies jau tuvumā, dosimies izbraukumā ar zvejas laivu un dziedāsim vai vienkārši klausīsimies dziesmas par jūru. Pastaiga uz
Veczemju klintīm, lai sajustu jūras vēju spirgtumu un skatītu krāšņos atsegumus jūras krastā.

UZ DĀRZIEM ZIEMEĻVIDZEMĒ
1 diena
Saimniecība Abullāči nodarbojas ar krūmmelleņu audzēšanu. Ekskursija pa saimniecību un iespēja degustēt
21.07.
30
krūmmellenes ražas laikā. Piedāvājumā arī stādu un ogu tirdzniecība. Stādaudzētava Zaļā oāze piedāvā
apmeklēt stādaudzētavu, kur ir iespējams apskatīt, kā vienā saimniecībā aug viengadīgas un daudzgadīgas
puķes, dekoratīvie stādi, ekoloģiski tīri dārzeņi un augļi. Papildus dārza meistari sniedz konsultācijas par augu
izvēli, dārza ierīkošanu un kopšanu, padomus par augļu koku veidošanu, stādījumu skiču un plānu izstrādi,
floristikas darbiem rudens un ziemas sezonā. 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.
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AR LAVANDU SMARŽU UN OGU GARŠU VIDZEMES PUSĒ

1 diena
28.07.

27

VIDZEME GARDĒŽIEM

1 diena
10.08.

40

O. Kiršteina daiļdārzs Tūjā. Veselības augu brīvdabas ekspozīcija Lādes Avotiņos. Vidzemē plašākā ārstniecības
augu brīvdabas ekspozīcija, augu izmantošana, fitoterapija. Vairāk nekā 300 veidu veselības augu 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,
piedāvā degustēt un iegādāties savu produkciju.

R Chocolate – neliela šokolādes gardumu ražotne Trikātā, kas piedāvā apmeklēt šokolādes meistardarbnīcu.
Pašu izveidotos šokolādes kārumus varēs paņemt līdzi, kā arī iegādāties produkciju veikaliņā. Adzelviešu
saimnieki piedāvās degustēt kaņepju aizdaru kaņepju dziesmu pavadībā, malt miežus iesala miestiņam,
kā arī izmēģināt citus senos amatus. Saimniecības laukos lielā platībā audzē kaņepes, no kuru sēklām ražo
kaņepju sviestu. Saimniecības klētī eksponēti senie kaņepju apstrādes instrumenti. Maizes mājas lauku sētas
saimnieki piedāvā izbaudīt rudzu maizes, saldskābmaizes, miežu karašas cepšanas rituālus un pīrāgu ballītes,
kā arī izzināt latviešu tradīcijās un gadskārtu griežos izauklēto grauda ceļu līdz maizei. Senatnīgā lauku klētiņā
pieaugušajiem iespējams nobaudīt pašdarinātu vīnu no saimnieka vīna pagraba. Veselības laboratorijā top
uzlējumi un brendiji no Latvijas dārzos, mežos un pļavās vāktām zālītēm, ogām un augļiem. Ekskursijas laikā
ir iespēja izsekot izejvielu vākšanai un pirmapstrādei, vērot augsta labuma spirtu dedzināšanu, kā arī degustēt
Veselības laboratorijas garšu daudzveidību.

VIDZEMES BĀKAS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
1 diena
Stāsti par burinieku gadsimtu, jūras un krasta pirātiem un bākām. Liepupes pilskalns Jelgavkrastos. Teikas 31.08.
35
vēsta, ka tur mituši krasta un jūras pirāti, kas salaupīto mantu 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 apskate 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
lieliskajā pusdienu klasikā – vārīti kartupeļi ar kotleti un mērci – joprojām nav zaudējusi 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 saules rietu, izejot Saulrieta taku Baltajā
kāpā. Skaisti, romantiski, lieliska ainava no augšas uz jūras malu un saulrietu.
GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS

1 diena
07.09.

38

GARDĒŽU TŪRE RAUNAS UN SMILTENES PUSĒ

1 diena
14.09.

40

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
un savvaļas zirgu vērošana. Alūksne. Simtgadīgais Alūksnes–Gulbenes mazbānītis.
Raunas apskate: Tanīsa kalns, skats no Raunas pils skatu torņa pār Raunas mazpilsētiņu, stāsti par Raunas pili.
Unikālais Raunas Staburags. Raunas siera un makaronu ražotne un iespēja gan degustēt, gan nopirkt pašmāju
gardumus. Te ir baigie podi! Podu skatīšana un podu stāsti Raunas ceplī. Iespēja iegādāties dažādus māla
izstrādājumus. Maizes cepšana lauku mājās 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.

EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
1 diena
Neparasts piedzīvojums kopā ar izcilu Latvijas dabas pieminekļu pētnieku, kurš savulaik izglābis vairākus
14.09.
26
tūkstošus dižkoku, atklājis daudzus dižakmeņus un alas.
Dosimies nelielā ekspedīcijā uz Vidzemes pusi. Ņemiet līdz maiņas apģērbu, kam nebūs bail no netīrumiem, jo
dosimies izpētīt Salacas krastos esošo alu labirintu noslēpumus. Ielūkosimies Dauģēnu alu labirintos. Noskaidrosim, kur meklējama
savulaik tik milzīgā Govs ala. Apmeklēsim Ceipu upurozolu – izcilu, ainavisku ozolu, sauktu arī par Zviedru Ķēniņa ozolu, kura apkārtmērs
sasniedz 7 m. Dienas laikā daudz interesantu faktu, atklājumu un neaizmirstamu piedzīvojumu.
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ceļojuma apraksts

laiks

cena

PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ

1 diena
28.09.

28

Keramikas darbnīca Cepļi. Veczemju klintis – krāšņākais sarkanā smilšakmens atsegums jūras piekrastē Latvijā.
Randu pļavas. Tikšanās ar vietējiem zvejniekiem, nēģu taču apskate, zvejas metodes, neliela nēģu degustācija.
Ainažu pilsētas apskate, Ainažu jūrskolas muzejs. Dabas maizes degustācija.

ZELTA RUDENS LIMBAŽU PUSĒ
1 diena
Limbažu vēsturiskais centrs – piemineklis komponistam Baumaņu Kārlim, vecais rātsnams, viduslaiku pilsdrupas 05.10.
32
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.
ĀBOLU PĪRĀGS, KONČAS, PIPARKŪKAS UN GATAVS KINO

Viesošanās Skrīveru saldumos, kur var vērot piena konfekšu Gotiņa ražošanas procesu un noteikt visgaršīgākās
končas. Piparkūku cepšana Ķeipeniešos. Te piparkūkas top par gardiem mākslas darbiem, tās veidotas gan
lieliem, gan maziem, gan cilvēkiem ar labu humora izjūtu. Kinomuzejs Ķeipenē – pasaulē vienīgā publiskā
ekspozīcija kino dižgaram Sergejam Eizenšteinam, bāka ar slavenu kinodarboņu pasta kastītēm, vides
instalācijas – dižais galds un krēsli meditācijai un vēl daudz interesanta un neparasta. Ādas apstrādes centrā
Mazā kāpa Ziemassvētku gaidās gatavosim 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...

1 diena
07.12.

31
21

AR GARDU MUTI VALMIERMUIŽĀ PA ZIEMAS SAULGRIEŽIEM!
1 diena
Ziemas saulgrieži latviešiem jau izsenis ir bijuši ļoti nozīmīgi svētki, kad tiek svinēta gaismas uzvara pār tumsu. 21.12.
28
Svinībās saimnieki ir klājuši bagātīgus svētku galdus, kur netrūka ne cūkas šņukura, ne zirņu, ne pīrāgu, ne alus.
Tirdziņš Ar gardu muti Valmiermuižā un Ziemas saulgriežu svinības. Valmiermuižā ieradīsies tuvāki un tālāki mājražotāji, kuri piedāvās
sanākušajiem brangus lauku labumus svinību galdam. No amatnieku darinājumiem sanāks labas dāvaniņas pašam un saviem mīļajiem.
Aizrautīgākie varēs izzīlēt, kāds tad būs nākamais gads un ko no tā sagaidīt, bet mazākajiem būs iespēja doties izjādēs ar Valmiermuižas
staļļa saimi. Protams, neiztrūks arī mielošanās – alus darītavas meistari galdā cels savus jaunākos brūvējumus, bet alus virtuves meistari
uzburs varenu mielastu, lai spēka pietiktu visām ēverģēlībām. Garda un izzinoša ekskursija pa Valmiermuižas alus darītavas kambariem.
Ekskursija pa Valmieras teātra aizkulisēm.
ZIEMASSVĒTKU PASAKA PIEBALGĀ

Svētbrīdis atjaunotajā Jaunpiebalgas baznīcā. Ciemošanās Piebalgas saimniecībā Lielkrūzes, kura
adventes laikā pārvēršas īstā ziemas pasakā. Te radīts vesels rūķu ciems, kur radošajās darbnīcās un
svētku noskaņas radīšanā darbojas teju 20 rūķi. Cepsim piparkūkas, liesim sveces, stāstīsim stāstus
stāstnieku istabā, vizināsimies kamanās (vai ratos atkarībā no laikapstākļiem). Pieturoties salam un
sniegam, būs iespēja šļūkt pa kalnu un veikt citas aktivitātes sniegā. Galdā būs īsts svētku mielasts
un beigās līs pat konfekšu lietus!

1 diena
14.12.

36
26

TVER MIRKLI VIDZEMES PUSĒ ar fotoapmācību
2 dienas
Liela muiža! mucas un muzejs. Tur var aplūkot gan dažādas mucas un senos mucenieku instrumentus, gan mucu 13.07.-14.07. 99
tapšanas procesu, gan arī paši piedalīties mucu izgatavošanā. Kā cilvēks ar zelta rokām radījis fantastiskus mākslas
darbus un mainījis dzīves uztveri. Daudz pozitīvu emociju, joku – nopietno arī nenopietni. Sietiņiezis – varenākais
baltā smilšakmens atsegums visā Baltijā un ainaviskais Gaujas tecējums. Dāvida dzirnavu avoti – krāsu un
ūdens spēle fotogrāfijā. Raunas apskate: Tanīsa kalns, uzkāpsim Raunas pils skatu tornī palūkoties pār Raunas
mazpilsētiņu un klausīsimies dažādus pils stāstus. Unikālais Raunas Staburags. Raunas siera un makaronu
ražotne, iespēja gan degustēt, gan nopirkt pašmāju gardumus. Stāsts par Ceriņu ģimeni un šo uzņēmumu, kas
pulcē un iedvesmo arī apkārtējos mājražotājus. Ražotnē top arī rīvējamais zaļais siers, zelta sviests (gī sviests),
siers Ķiplociņš, siers ar garšaugiem, knapsieriņš un daudzi citi... Z/s Pļavnas – pastaiga pa ainavisku, sakoptu saimniecību viesmīlīgu
saimnieku pavadībā, apskatot zivju dīķu kaskādes. Vakariņas viesu namā, uzņemto fotogrāfiju apskate un analīze. Kāpurkalns – senā
latviešu kulta vieta, kur joprojām vasaras saulgriežos tiek piekoptas pagāniskās tradīcijas. Jaunpiebalgas apskate, novadpētniecības
muzejs, kur skatāmi slavenie piebaldzēnu tautas tērpi, un kā viens no lepnumiem minama melna filca platmalu cepure, ko dēvēja par
gardibeni jeb rateni, kas kopš filmas Mērnieku laiki kļuvusi par pazīstamu Piebalgas simbolu. Lielkrūzes – ciemošanās pie viesmīlīgajiem
un atraktīvajiem saimniekiem. Stāsts par demo saimniecībām un par dzīvi Vidzemes sirdī. Pusdienās saimniece galdā cels sātīgu zupu.
Vecpiebalgas kultūrvēsturiskais mantojums un ūdensrozes. Ainavas fotografēšana un baudīšana no jaunā Brežģa kalna skatu torņa.
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laiks

KUR MALĒNIEŠI AR LATGAĻIEM TIEKAS

2 dienas
17.08.-18.08.

cena

Stāsti un leģendas Stāmerienas pilī un Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas apskate vietējā gida pavadībā.
105
Izbrauciens ar šaursliežu bānīti un improvizēta izrāde – laupītāju uzbrukums. Pudeļu dārzā skatāmi dažāda
!
JAUNUMS
veida vides objekti, kas veidoti no stikla pudelēm. Dārzā ieraudzīsiet ezīti, suņu būdu, stārķa ligzdu uz veca
skursteņa, latvju zīmju salu u.c. objektus, viens no lielākajiem ir buru laiva, kas veidota no vairāk nekā 150 šampanieša pudelēm. Ainaviskās
vietas Alūksnes pilsētā: Alūksnes baznīca, Pilssala un pilsdrupas, strūklakas, Tempļa kalns un tiltiņi, Tempļa kalna skatu tornis – viens no
augstākajiem torņiem Latvijā (38 m) ar pasakainu skatu uz tuvāko un tālāko apkārtni. Glika ozoli – vienīgie dižkoki Latvijā, kam precīzi
zināms vecums. Unikālais dabas muzejs Vides labirinti, kur skatāma krāšņa un viena no lielākajām fluorescento minerālu kolekcijām
Eiropā. Fotogēniskās Attes dzirnavas – senais dzirnavu muzejs veidots kā Vidzemes lauku sēta ar 13 ēkām, katrā izvietoti tai raksturīgie
darba rīki, saimniecības piederumi un mašīnas. Balvu ievērojamāko vietu apskate vietējā gida pavadībā un ciemošanās modernajā Balvu
muzejā. Vides objekts Gaiss – simbolisks vēja zvanu koks, kas, reaģējot uz gaisa kustību, ar vēja stabulēm rada mūziku. Rekavas dzirnavu
atdzimšanas stāsts un maltīte, nobaudot vietējos ēdienus, kas gatavoti no pupām un zirņiem. Ciemošanās z/s Kotiņi – vienā no lielākajām
sēklaudzētavām Latvijā. Tā ir moderna lielsaimniecība, kas ar mūsdienīgām un inovatīvām tehnoloģijām nodarbojas ar graudaugu un
pākšaugu audzēšanu un pārstrādi. Stāsts par dzīvi un iespēju atrašanu tālajā pierobežā noteikti patīkami pārsteigs katru. Kūpinātu
zivju degustācija saimniecībā Rūķīši, kur nodarbojas ne tikai ar ēdināšanu, bet arī ar saldūdens zivju kūpināšanu un konservēšanu.
Saimniecības Baķi apmeklējums. Bolupes piekrastes pļavās ganās vairāk nekā 100 Latvijas tumšgalves šķirnes aitu, kas tiek izmantotas
gaļas un vilnas ieguvei. Pusdienās – sātīgs jēra gaļas plovs. Mājas alus ražotnes Kolnasāta devīze ir Šeit top īsts Latgales alus!. Māju saimnieks
Dainis Rakstiņš ir īsts latgalietis. Atšķirībā no lielākās daļas ražotņu, kur vismaz daļa procesa tiek mehanizēts, šī patiesi ir īsta mājas alus
ražotne, un katrs burtiskā nozīmē var pielikt roku alus darināšanas procesā – malt miežus vai vārīt apiņu novārījumu... Beigās atliek vien
izbaudīt svaigi gatavotu brūvējumu, piekožot saimnieka sagādātās uzkodas latgaļu gaumē – taukmaizītes un sīru.

ZEMGALE
DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ

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 dažāda veida sieru. Iespēja iegādāties dārzeņu salātus un
konservējumus, kas tapuši, izmantojot tikai dabiskas izejvielas.

1 diena
18.05.

27

PA KAUPĒNA PĒDĀM
1 diena
Ansis Kaupēns. Kas bija šis cilvēks – lielceļa laupītājs, slepkava? Kādam Kaupēns licies burlaks, citam varonis,
01.06.
30
bet kāda cita noteikti ballē ar viņu dejojusi un gribējusi būt vai iztēlē bijusi viņa brūte. Par lielo burlaku
!
JAUNUMS
Kaupēnu rakstīja avīzes visos sīkumos, aprakstīja viņa tiesas prāvu, tauta aktīvi piedalījās lasīšanā un baumu
pārstāstīšanā. Klīdušas valodas, ka Kaupēnu gribēja pirkt Amerikas filmu kompānijas vai spāņi vēršu cīņām. Par viņu stāsta leģendas,
dzied dziesmas. Viņa vārds ļaužu valodās un nostāstos ceļojis no paaudzes paaudzē.
Dosimies apsekot Kaupēna dzimtās un darbības vietas zinoša gida pavadībā: Zaļenieku baznīca, Kaupēna grava, Kaupēna dzirnavas,
Vircava, Skaistkalne u.c. vietas.
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. Rupjā maluma miežu grādīgā dzēriena tapšana
Bauskas alus darītavā un putojošā miestiņa smeķēšana.

1 diena
06.07.

39

KUR LAUKU LABUMI AR PILSĒTNIEKIEM TIEKAS
1 diena
Ciemošanās pie Lolitas Duges Piparmētru namiņā – saimniece iepazīstinās ar vairāk nekā 20 šķirņu mētrām.
27.07.
40
Varēsiet nobaudīt dažādu mētru tēju, uzzināt par mājražošanas procesā iegūtajiem piparmētru pārstrādes
!
U
N
JAU MS
produktiem: piparmētru sīrupu, pulveri, sejas toniku un citiem produktiem. Ķiploku pasaule – saimniece Antra
ir izzinājusi dažādas receptes, kā no ķiplokiem pagatavot gardus un interesantus produktus: varēsiet nobaudīt ķiploku tēju, marinētus
ķiploku ziedus, ķiploku salsu, rīkļu rāvēju un pat ķiploku karameles. Cūku pupu kraukšķu ražotnē Pupuchi top kraukšķīga un veselīga
uzkoda no cūku pupām – Pupuchi. Izzinoša ekskursija un produktu degustācija. Pupuchi ir grauzdētas cūku pupas, kas ir pilnvērtīgām
olbaltumvielām un aminoskābēm bagāts produkts. Saimniecība uzlabo iecienītākos kārumus, pārvēršot tos par veselīgiem produktiem
un radot baudu katrā kumosā. Ciemošanās lauku mājās Blūdži, kur sirsnīgie saimnieki Mālkalnu ģimene cienās ar dažāda veida sieru
(svaigu, kūpinātu, marinētu), saimnieces cepto maizīti, dārzeņu konservējumiem. Iespēja iegādāties produkciju, kas tapusi, izmantojot
tikai dabiskas izejvielas. Tīreļu dzītuvē ar malku kurināmā destilēšanas aparātā lēnām tiek karsēts vīna materiāls un top augstas kvalitātes
brandvīni jeb destilāti – stipri alkoholiskie dzērieni, kas iegūti, pēc vācu destilācijas metodes raudzējot un destilējot Latvijā audzētus augļus
un ogas. Dzērienu degustācija ar uzkodām un ielūkošanos dzērienu tapšanas procesā, sarunas ar dzītuves vadītāju un zirgu staļļa apskate.
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PA ZIEDU CEĻU SĒLIJĀ

1 diena
03.08.

cena

Daugmales lilijas – selekcionārs Guntis Grants izrādīs savu saimniecību un iepazīstinās ar liliju lielo daudzveidību
35
un paša izveidotajām šķirnēm. Jāņa Dukaļska sīpolpuķu dārzā jau vairāk nekā 30 gadus aug tulpes, narcises,
hiacintes, krokusi, muskares, tīkliņīrisi, gladiolas u. c. Savu vietu dārzā atrod arī bārdainie īrisi, dālijas, flokši,
eremūri, peonijas, maijpuķītes, astilbes, mārtiņrozes un daudz citu ziedu. Neliela ekskursija pa Jaunjelgavu,
pastaiga pa Daugavas promenādi. Plašais dienliliju dārzs pie Staburaga klints piemiņas zīmes Dieva auss.
Tepat arī kuplo Vienības birzs un prezidentu stādīties ozoliņi. Daiļdārzs jaunā lauku sētā Baķi – viegli kopjama,
ekonomiska un estētiska dārza piemērs. Dārza saimniece ir diplomēta daiļdārzniece, kura, respektējot Daugavas
klātbūtni un te esošos augus, izveidojusi teritoriju ar plašiem zālieniem 2 ha platībā. Dabīgā kosmētika no
Latvijas augiem – CADE ir jauns inovatīvs uzņēmums, kas dzīvo, elpo un jūt šodienas vērtības. Iedvesmojoties no Latvijas dabas,
priežu mežiem un tautas dziesmām, CADE radījusi savus produktus: ēteriskās eļļas, augu maisījumus, ziedu ekstraktus un citus veselībai
un skaistumam domātus produktus.

SKANOŠĀ ZEMGALE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN OPERDZIEDĀTĀJU EVITU ZĀLĪTI
1 diena
Ceļojums pa Zemgales baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei, bet īpaši izceļot nelielo 28.09.
38
baznīciņu interjeru un ērģeles, jo katrā no tām ir kas savdabīgs un unikāls. Iespēja baudīt nelielus ērģeļmūzikas
koncertus izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā un salīdzināt dažādo ērģeļu skanējumu.
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. Ķekavas baznīca celta 1783. gadā baroka
stila formās un iekļauta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļu sarakstā, vairākkārt cietusi karadarbības rezultātā, pārbūvēta un atkal
atjaunota. Baznīcas ziemeļu galā iemūrēta lielgabala lode no 1812. g. krievu-franču kara laika, ar kuru saistīts Napoleona vārds. Baznīcā
atrodas Augusta Annusa altārglezna Kristus svētī bērnus. Sesavas luterāņu baznīca, kurai raksturīga samērā vienkārša āriene, bet
dekoratīva iekštelpu apdare. 20. gs. sākumā baznīcas draudze bijusi viena no lielākajām un bagātīgākajām Latvijā. Priedulas luterāņu
baznīca celta 16. gadsimta beigās kā viena no 70 baznīcām, kas Kurzemē būvētas pēc hercoga Gotharda Ketlera pavēles. Priedulas
baznīca ievērojama ar 17. gadsimta interjera priekšmetiem – bikts solu un altāri, kā arī 18. gadsimta kanceli. Pie baznīcas atrodas Priedulas
viduslaiku kapsēta – savdabīgos kapu pieminekļus no šūnakmens veidojis ķesteris un draudzes skolas skolotājs Heinrihs Štrauss. Dobeles
baznīca celta 1495. gadā pēc Livonijas ordeņa mestra Valtera fon Pletenberga pavēles. Ērģeles būvējis ērģeļmeistars un ērģelnieks Kārlis
Hermanis. Baznīcā apskatāmi unikāli mākslas darbi. Tā ir vairākkārt pārbūvēta, torņa smaile šībrīža izskatu ieguvusi 1907. gadā.
ZEMGALES MUIŽU LEĢENDAS
1 diena
Karstās šokolādes baudīšana hercogu rezidencē Jelgavā. Kopā ar šokolādes baudīšanu uzzināsiet Baltijas lielākās 05.10.
29
baroka pils būvniecības noslēpumus, hercogu dzīves priekšrocības un trūkumus. Zaļenieku jeb Zaļā muiža –
viens no vecākajiem ordeņa lēņiem Zemgalē. Zaļenieku muiža ir izcila ar to, ka tās fasādes laika gaitā nav izmainītas, saglabājies oriģinālais
apmetums, profilējumi un dekoratīvās detaļas. Vilces muižas kungu māja, celta 18. gs. pēc barona Mēdema pasūtījuma, līdz šodienai ir
saglabājusies arī muižas kalte, klēts un smēde, pie ēkas aug Valsts prezidenta Kārļa Ulmaņa stādītais ozols. Ekskursijas laikā tūristiem ļauts
izdzīvot dažādus laikus pils vēsturē un caur leģendām iepazīties ar pils vēsturi, satikties ar Balto un Melno dāmu. Elejas muižas parks
un pilsdrupas – patlaban apskatāms muižas ainavu parks, pils vieta, ampīra stila žogs un Latvijai neraksturīgās sfinksas pie ieejas parkā.
Lielplatones muiža, Hānu dzimtas īpašums 19. gs., ar neparasto Mīlestības aleju, kurā liepas stādījis pats barons ar baronesi.
PA SĒLIJAS BALTAJIEM LIELCEĻIEM AR INESI ROZI
2 dienas
Neretas luterāņu baznīca. Kāpiens Ormaņkalnā – Sēlijas augstākajā kalnā. Kafijas pauze uzņēmumā Kafeja Alīda. 25.05.-26.05. 87
Aknīste – pilsēta Dienvidsusējas senlejā, Saltupju svētavots – Gārsenes pils, muižas parks, baznīca, dzimtas
kapliča. Pastaiga pa Zaļo taku. Subates luterāņu baznīca. Sēļu lauku sēta Gulbji – saimniecības apskate un brangas vakariņas. Viesītes
muzejs Sēlija, šaursliežu bānītis un dzelzceļa vēstures ekspozīcija, mākslas un amatniecības centrs. P. Stradiņa piemiņas ekspozīcija.
Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera fotogrāfijas kabinets. Ērberģes muiža un raganiskais launags. Teatralizēta muižas
apskate Zilās dāmas pavadībā.
GAR DAUGAVU PA SĒĻU ZEMI KOPĀ AR INESI ROZI
2 dienas
Jaunjelgavas promenāde. Ciemošanās pie koktēlnieka, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Pētera Grauduļa. Amat- 21.09.-22.09. 96
nieka izveidotajā muzejā var aplūkot, kā tiek apstrādāts koks, dzintars, brieža rags. Aizkraukles vēstures un
!
JAUNUMS
mākslas muzeja iespaidīgā ekspozīcija Padomju gadi – plašākā 20. gadsimta 50.–80. gadu kultūrvēsturiskajam
mantojumam veltītā ekspozīcija Baltijā. Ekspozīcijā aplūkojami pagājušā gadsimta otrās puses sadzīves priekšmeti, sadzīves tehnika,
transportlīdzekļi – automobiļi, motorizēti velosipēdi u.c., iekārtots funkcionāra kabinets, bibliotēka, padomju laika dzīvoklis utt. Staburags
un Vīgantes dabas parks. Sēlpils pilsdrupas, baznīca un Zvejnieklīcis. Ciemošanās saimniecībā Boļāni un sēļu ēdienu degustācija.
Sēlijas prasmju darbnīca Rūme. Zasas muiža un parks. Ilūkstes apskate, pareizticīgo sieviešu klosteris. Dvietes Staņislava Kostkas Romas
katoļu baznīca. Selekcionāra Paula Sukatnieka Apsītes – daudzi savos dārzos audzē viņa selekcionētās vīnogas un citus augus. Dārznieka
mājās varēs iepazīt viņa neskaitāmās kolekcijas un talantus, uzzināt par vīnogu audzēšanas noslēpumiem, aplūkot dārza augus, degustēt
dažādu vīnogu šķirnes. Grāfu Plāteru-Zībergu muižas komplekss – Bebrenes muiža. Pļavas muzejs Kaldabruņā un pusdienas. Raiņa
muzejs Tadenava. Izbaudīsim arī pārceltuves šarmu, ceļoties pār Daugavu.
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KURZEME
ĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒ-ŌŌŌŌŌ SUITU NOVADĀĀĀ
1 diena
Brokastis Kandavas konditorejā Ieviņas – svaigas kūciņas un tēja. Alsungas pils mūri, novadpētniecības muzejs, 20.04.
36
aušanas darbnīca, kur Alsungas sievas auž gan audumus jauniem suitu tērpiem, gan jostas un prievītes, gan arī
gatavo citus tradicionālā suitu apģērba elementus. Pūra lādes cilāšana un tautu tērpu lūkošana. Sv. Miķeļa katoļu baznīca (17. gs.) – viena
no svarīgākajām vietām, kur cieši savijušās reliģiskās un suitu tradīcijas. Kolorītais suitenieču priekšnesums, dziedāšana, apdziedāšanās
un amizierēšanās. Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā, arī sklandraušu baudīšana.
JAUNĀ UN SENĀ KULDĪGA
1 diena
Unikālā Kuldīgas koģenerācijas stacija. Senā Kuldīgas vecpilsēta: rātslaukums, Zviedrijas karaļa naudas lāde, 27.04.
29
landesvēra upuru piemiņas siena, vecais un jaunais rātsnams, vecākā koka ēka Kuldīgā, hercoga Jēkaba soliņš,
!
U
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Alekšupītes ieskāvums starp ēkām (Venēcija), Alekšupītes promenāde u.c. Dzīvais muzejs – senās Kuldīgas stāsts
no 13. gs. līdz mūsdienām: kustīgas lelles, hologrammas u.c. Pastaiga pa atjaunoto vissenāko Kalna ielu, senatnīgā Rumbas iela, pils parks
(strūklaka un dīķīši, ziedu upe, lapene, tēlnieces Razevskas skulptūru dārzs), skatu laukumi uz Ventas rumbu un seno tiltu, Katrīna baznīca,
Alekšupītes ūdenskritums, gājiens pāri vecajam Ventas tiltam ar skatu uz Ventas rumbu. Mārtiņsala. Kuldīgas bibliotēka sinagogas telpās.
Melnā Kolka. Ekskursija ar autobusu pa Kuldīgas jaunajiem objektiem: atjaunotās ielas, veloceliņi, sporta manēža pie atjaunotās Kuldīgas
ģimnāzijas, jaunā autoosta, jaunā reģionālā slimnīca, kultūras centrs, leģendārās rūpnīcas Vulkāna drupas, jaunais tilts pār Ventu. Ražotne
Ineses tortes – ģimenes biznesa veiksmes stāsts – visu te ražo no pašu gatavotām vietējām izejvielām, būs iespēja tortes arī iegādāties.
ĀRPASAULES MŪZIKAS SVĒTKI TALSOS

1 diena
Kukšu muiža atmirdz senajā godībā, te katra telpa glabā savu stāstu par ēku īpašniekiem un aizgājušo gadsimtu 01.06.
31
mainīgo gaumi. Talsu deviņi pakalni: Pilskalns, Baznīckalns, Dzirnavkalns, Vilkmuižas kalns, Krievragkalns,
Ķēniņkalns, Leču kalns, Tiguļkalns un Sauleskalns. Ezera promenāde un Radošā sēta. Nurmuižas muiža – spozmi atgūstošs muižas
komplekss. Nurmes evaņģēliski luteriskā baznīca – izcilākā Ziemeļkurzemē. Vīna glāze vīna darītavā Vējkalnietis. Raimonda Tiguļa
Ārpasaules mūzikas svētki Talsu Tiguļkalnā.

PEONIJU ZIEDU TRAKUMS KURZEMĒ
1 diena
Daces Lukševicas daiļdārzs – diplomētas ainavu arhitektes veidots daiļdārzs Tukumā. Viegli kopjama, ekono08.06.
33
miska un estētiska dārza piemērs. Ar plašu augu kolekciju, īpašs pārsteigums hostu cienītājiem – 73 dažādības.
Konsultācija par augu kopšanu un to izvēli apstādījumos. Vides un veselības saimniecība Upmaļi. Aromterapijas,
refleksoloģijas, veselīgā uztura un citi dziedinošie dārzi skaistajā ainavā izveidoti, lai viesi varētu pavadīt dažus
brīnišķīgus mirkļus, ļaujoties smaržu, garšu un neparastu izjūtu baudai. Zāļu sieva Māra aicinās jūs iepazīt un
piedzīvot pašu senāko – dabas, augu, ūdens un uztura – dziedināšanu. Stādu audzētava un daiļdārzs Ziedoņi,
kurā skatāmas ap 100 peoniju šķirnēm, 60 īrisu šķirnes, 30 liliju un dienziežu šķirnes. Dārzā var aplūkot arī dažādus
eksotiskus augus. Varēs ne tikai priecēt acis ar daiļdārza košumu, bet arī saņemt konsultācijas par minēto augu
audzēšanas niansēm, ko sniegs dārzniece ar 30 gadu pieredzi Dagnija Voika. Ziedoņi specializējas tieši peoniju audzēšanā, tāpēc īpašs
stāsts būs par grandiozajām un izsmalcinātajām peonijām, to vēsturi un īpašo lomu tradicionālajā Ķīnas medicīnā un skaistumkopšanā.
Pelču muiža, kas būvēta 1904. gada franču renesanses, baroka un jūgendstila ietekmē. Īpaši skaists ir bijušās bibliotēkas interjers.
Noslēgsim ar Tēviņu mājas vīniem – ekosaimniecība gatavo mājas vīnu no pašu dārzā un savvaļā ievāktiem augļiem un ogām. Atraktīvs
stāstījums gan par vīnu, gan par ekodomāšanu.
NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM UŽAVAS ALIŅAM

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.

1 diena
13.07.

36

AR LAVANDU SMARŽU UN OGU GARŠU KURZEMES PUSĒ
1 diena
Vides un veselības saimniecība Upmaļi. Aromterapijas, refleksoloģijas, veselīgā uztura un citi dziedinošie dārzi 14.07.
36
skaistajā ainavā izveidoti, lai viesi varētu pavadīt dažas brīnišķīgas stundas, ļaujoties smaržu, garšu un neparastu
izjūtu baudai. Zāļu sieva Māra aicinās jūs iepazīt un piedzīvot pašu senāko – dabas, augu, ūdens un uztura – dziedināšanu. 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 pielietojumu.
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LĪBIEŠU KRASTS – ZAĻŠ, BALTS, ZILS ar pārgājienu

1 diena
20.07.

34

Ģipkas Baltā kāpa un elktēli. Ēvažu stāvkrasts. Zivju kūpināšana un degustēšana Mērsragā. Kolkasrags.
Pārgājiens (~3 h) pa mazajiem lībiešu ciemiem: Pitraga baptistu baznīca. Pusdienas zvejnieku gaumē viesu
namā Pītagi.

VENTSPILS PILSĒTAS SVĒTKOS
1 diena
Ventspils apskate, pilsētas svētku programma: starptautiskais Baltijas ziedu paklāju festivāls, konkurss, sacen- 03.08.
29
sības ekstrēmajos sporta veidos, skanošā Ventmala u. c. aktivitātes. Ekskursija ar kuģīti Hercogs Jēkabs. Pilsētas
centrs: strūklakas Saules laiviņas, dzirnakmens puķu skulptūras un pulkstenis, Reņķa dārzs, Piejūras brīvdabas
muzejs, vizināšanās ar mazbānīti. Kāpiens slēpošanas kalnā Lemberga hūte, lai skatītu skulptūru Staltbriežiem Kurzemē – 100 un brīnišķīgu
panorāmu.
VĒJU PILSĒTA LIEPĀJA
1 diena
Liepājas vēsturiskais centrs: Rožu laukums, Latvijas mūziķu slavas aleja pie 1. rokkafejnīcas, kanālmalas prome- 18.08.
nāde 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...
SALDUS SALDUMU TŪRE

Enerģijas izlāde Kartavu kalnu dabas takās. Izzinoša un dikti salda ekskursija Meduspilī. Bišu
pasaules noslēpumu izzināšana. Ciemošanās Saldus pārtikas kombinātā, kur iespējams iepazīties ar
piena konfekšu Gotiņa ražošanas procesu un tās degustēt. Saldus Maiznieks piedāvā iespēju vērot
maizes tapšanas procesu un apskatīt, kā tiek gatavoti konditorejas izstrādājumi, degustēt tikko no
krāsns nākušu maizīti. Mājas saldējuma degustācija brīvdienu mājā Brekši.

1 diena
31.08.

29

28
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RUDENS GARŠAS KURZEMĒ
1 diena
Smiltsērkšķu audzētavas Satori Alfa apmeklējums – ražotnes apskate un viss par un ap smiltsērkšķiem, pro- 21.09.
36
duktu degustācija un cienāšanās. Uzņēmums ir radījis smiltsērkšķu nektāru, kas sadarbībā ar Latvijas
!
U
JAUN MS
zinātniekiem tiek ražots pēc īpašas receptes. Sabiles sidra namā baudīsim no pašu dārzā ievāktiem āboliem
gatavotus sidrus. Saimniecībā Kliblapsas ķirbjus audzē 30 ha platībā – tā ir viena no lielākajām ķirbju audzētājām Latvijā, un te audzē
aptuveni 40 dažādas šķirnes. Iepazīsim ķirbju izskata un garšas dažādības. Rudens aveņu garšu buķete – sulīgas un vitamīniem uzlādētas.
Neliela Talsu ievērojamāko vietu apskate. Lielogu dzērveņu audzētāji z/s Piesaules – ekskursija pa saimniecību un sārto ogu baudīšana.
ĶIRBJI, ŠOKOLĀDE UN ZVAIGZNES KURZEMĒ
1 diena
Smiltsērkšķu audzētavas Satori Alfa apmeklējums – viss par un ap smiltsērkšķiem, ražotne. Produktu degustā- 12.10.
35
cija un cienāšanās arī ar ļoti garšīgu smiltsērkšķu kokteili. Uzņēmums ir radījis smiltsērkšķu nektāru, kas tiek
ražots pēc īpašas receptes sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem. Saimniecība Kliblapsas, kur ķirbjus audzē 30 ha platībā, ir viena no
lielākajām ķirbju audzētājām Latvijā. Te audzē aptuveni 40 dažādas šķirnes. Iepazīsim to dažādību gan pēc izskata, gan pēc garšas.
Ciemošanās Pūres šokolādes muzejā. Privātās Lielzeltiņu observatorijas iniciators ir Sergejs Kļimanskis – uzņēmējs no Rīgas, kam
astronomija ir vaļasprieks jau kopš skolas gadiem. Balgale ir ļoti atbilstoša vieta observatorijas būvniecībai, jo atrodas tālu no pilsētām
ar spēcīgu apgaismojumu. Programma te bagātīga – Saules vērošana, informācija par meteorītiem, to apskate, aptaustīšana, lekcijas
vienkāršā valodā, interesanti fizikas eksperimenti ar ikdienišķo, zvaigžņu vērošana no trim teleskopiem.
RIETUMKURZEMES BĀKAS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
2 dienas
Ķoņu ciems, kurā saskatāmas līdzības ar līvu ciemiem pie Kolkas, bet savdabīgs, ar lietuviešu jaunbūvju piegaršu. 29.06.-30.06. 82
Brīvdabas muzeja filiāle zvejnieku sētā Vītolnieki. Papes bāka – skaistākā Latvijas bāka. Kādreiz tika dēvēta
par Robežu bāku, jo netālu atradās cariskās Krievijas robeža ar Prūsiju, tās gaisma rādīja ceļu kuģiem uz Liepājas ostu. Papes bāka no
visām Latvijas bākām atrodas vistuvāk jūrai. Liepājas bāka un Loču tornis – viens no pilsētas grafiskajiem simboliem. Pusdienpauze
ar Liepājas menciņiem. 38 m augstā Akmeņraga bāka sagaidīs ar pamatīgu kāpienu! Fotopauze, izbaudot jūras krastu; dzintara, jūras
akmentiņu un fosiliju apskate pie bākas saimnieces. Pāvilosta – pastaigas pie jūras un kūpinātu zivju pikniks. Jūrkalne – skaistākais
stāvkrasts Kurzemē. Užavas bāka, kura līdz mūsdienām saglabājusies savā sākotnējā izskatā. Pasēdēsim blakus Krišjānim Valdemāram
un apcerēsim kuģniecības stāstus, kas saistās ar Latviju un Ventspili. Ovišu bāka un bāku muzejs Ovišos – senākā Latvijas bāka, kas vēl
darbojas. Bāka būvēta kā dubulttornis (tornis tornī). Ekskursija Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē. Šeit joprojām
zinātniskos nolūkos darbojas 32 m diametra pilnīgi grozāma paraboliska antena, kas ir lielākā Ziemeļeiropā un astotā lielākā pasaulē,
kā arī otra – 16 m antena. Kādreiz Irbene bija viens no PSRS slepenākajiem objektiem – militārā bāze ~ 200 ha platībā, kurā atradās trīs
liela izmēra radioantenas, ar kuru palīdzību varēja noklausīties telefonu sarunas Baltijas jūras reģionā, pretinieku sakarus ar zemūdenēm,
karabāzēm, kosmiskajiem pavadoņiem u.c.
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ZIEMEĻKURZEMES AINAVAS KOPĀ AR INESI ROZI

2 dienas
27.07.-28.07.

LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE

2 dienas
24.08.-25.08.

cena

Rideļu dzirnavu stāsts un pankūku klāsts. Engures ezera vēsture un šodiena, orhideju smarža, putnu balsis
105
un zirgu zviedzieni. Z/s Bērzi – kazu audzēšanas pionieri Latvijā un IK Caprine pusdienu piedāvājums – no
!
JAUNUMS
sieru uzkodām, Positivus zupas, gaļas desiņām līdz plātsmaizei un kazas piena saldējumam. Iģenes luterāņu
baznīca – viena no vecākajām koka baznīcām Latvijā. Valdemārpils – liepziedu pilsēta un K. Valdemāra vārda nesēja. Ar Ārlavas bānīti
apkārt Igurda Baņķa amatnieka sētai Kauliņi un fotosesija koka automobilī Sirmais žiperis. Mielasts zvejnieku sētā Rojā. Māksla uzzied
Talsos un Radošā sēta. Latvijas Lauksaimniecības muzeja spēkrati. Skats uz Usmas ezeru no Ūdrukalna skatu torņa, pelde ezerā un foreļu
našķis atpūtas bāzē Bukdangas. Spāres muižas, baznīcas un parka iepazīšana kopā ar muižas dāmām, pēcpusdienas kafija ar pašrocīgi
gatavotiem slīcinātiem klinģeriem.
Uzņēmuma Pure Chocolate produkcijas degustācija. Kafijas pauze Kandavā. Viesošanās pie vīndara Andra
Dzērves Drubazās. Sabiles vīnakalns. Ēdoles pils. Murkšķu ferma. Vakariņas suitu gaumē Alsungā. Sklandraušu
cepšanas meistarklase. Kolorītās suitu sievas. Senās uguns nakts Pāvilostā. Pāvilosta: izbraukšana ar laivām
jūrā, žāvētu zivju degustācija, Pāvilostas muzejs, pastaiga pa molu. Apriķu luterāņu baznīca. Rūķu muzeja
apskate Lielā rūķa pavadībā. Valtaiķu luterāņu baznīca. Garīku muiža. Šitakē sēņu audzēšana un degustācija.
Pēcpusdienas kafija Skrundas muižā.

110

DZĪVE JŪRAS MALIŅĀ

2 dienas
Zivju audzētavas Pelči galvenais uzdevums ir Ventas baseina lašveidīgo zivju krājumu atražošana. Katru gadu 07.09.-08.09. 85
audzētava izaudzē un Ventas baseinā izlaiž ap 200 000 lašu un taimiņu mazuļu. Vētras muzejs Jūrkalnē ir
vienīgais tāda veida muzejs Baltijā – te apskatāmas lietas, ko izskalo jūra. Pusdienas jūrkalniešu gaumē. Pārgājiens pa dabas taku Rīvas
loki. Uz Rīvas upes senā koka tilta gan senos, gan jaunākos laikos ir notikušas neaizmirstamas balles. Raganas (skābeņu) zupa pie Rīvas
upes ietekas jūrā. Iespēja makšķerēt (no krasta makšķerē butes) vai vienkārši relaksēties pie jūras. 20 m augstais Jūrkalnes stāvkrasts.
Vislielākā krasta erozija ir novērojama pie Jūrkalnes – tieši no šīs apkārtnes ir izskalots tik daudz, cik visā Latvijā kopumā. Sv. Jāzepa
Jūrkalnes katoļu baznīca, kuras griestos iekārts burinieka modelis. Tikšanās ar Jūrkalnes amatniekiem. Galdniecības darbnīcā meistars
Guntis Niedoliņš gatavo kokles, koka rotaļlietas, mēbeles, interjera priekšmetus, karotes. Izstrādājumus var iegādāties. Kalējs Ainars Rullis
mūsdienīgā darbnīcā iepazīstina ar kalumu tapšana gaitu, izrāda senu metālkalumu kolekciju. Meistara darbi rotā daudzas privātmājas un
sabiedriskās ēkas Ventspilī. Iespēja izmēģināt roku kalēja darbos. Saimniecības Zītari pļavās var apskatīt Latvijas zilās šķirnes gotiņas. Mini
zoo un atpūtas vietā Buki ir ne tikai apskatāma plaša dzīvnieku kolekcija, bet arī iespēja tos apčubināt un pabarot. Kazas siera un dažādu
uzlējumu degustācija.

SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI līdzi nepieciešama pase
2 dienas
Ceļojums pa Kurzemes baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei, bet īpaši izceļot nelielo 07.09.-08.09. 99
baznīciņu interjeru un ērģeles, jo katrā no tām ir kas savdabīgs un unikāls. Iespēja baudīt nelielus ērģeļmūzikas
koncertus izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā un salīdzināt dažādo ērģeļu skanējumu.
Piņķu baznīca pēc uguns nelaimes un skanīgs ērģeļkoncerts. Skrundas baznīcas ērģeles 1868. gadā Liepājā būvēja K. A. Hermanis, bet
1999. gadā tās restaurēja Ugāles ērģeļbūvniecības darbnīcas meistari. Lipaiķu dievnams (1630) ar senu un bagātu vēsturi. Lipaiķu baznīca
visbiežāk tiek saistīta ar Ludviga van Bēthovena drauga Kārļa Ferdinanda Amendas vārdu, kura tēvs kalpojis Lipaiķu baznīcā kā mācītājs.
Nīcas baznīca (1851) tikusi postīta un atjaunota, baznīcas zvana izgatavošanai naudu dāvinājis Valsts prezidents Kārlis Ulmanis. Būtiņģes
luterāņu baznīca un tās saikne ar Latviju. Baznīca celta pirms vairāk nekā 450 gadiem un ir viena no četrām vecākajām funkcionējošajām
baznīcām Lietuvā. Tajā notiek atjaunošanas darbi. (Iebrauksim Lietuvā – līdzi jāņem pase vai ID!).
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 un baudot kādu no
tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem. Rucavas luterāņu baznīcas ērģeļu prospekts ir pirmais, kas veidots latviskā gaumē (kokgriezējs
P. Plankuss, 1936. g.), bet instruments nominēts kā Liepājas ērģeļmeistara Jēkaba Jauģieša skaistākais un apjomīgākais darbs. Ērģeļu
stabules ir gatavotas no koka! Cīravas baznīca pazīstama ar savu izsmalcināto rokoko stila altāri, kanceli un 18. gs. pirmajā pusē
darinātajām ērģelēm. Sakas baznīcas interjeru grezno kuģa modelis – ļaudis ticēja, ka tas aizsargā jūrasbraucējus no bojāejas. Ziemupes
baznīca citu Kurzemes baznīcu vidū izceļas ar pieticīgajiem izmēriem un arhitektonisko vienkāršību, jo tai nav pat zvanu torņa (iespējams,
to ietekmējis savulaik noteiktais liegums būvēt augstus un maldinošus orientierus kuģu ceļu tuvumā), kokgriezumi un gleznojumi ieņem
nozīmīgu vietu Kurzemes dekoratīvās mākslas apskatā. Jūrkalnes stāvkrasts un Gudenieku baznīca – viena no trim vēsturiskajām suitu
novada baznīcām un suitu kultūrtelpas sastāvdaļa, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Dievnamam piešķirts Eiropas
kultūras mantojuma zilais karogs. Gaiķu baznīca (17. gs.) izceļas ar saviem savdabīgajiem solu gleznojumiem – gleznojumu stils ir
raksturīgs vēlajai renesansei.
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LEJASKURZEMĒ (LEIŠMALĒ) KOPĀ AR INESI ROZI

2 dienas
28.09.-29.09.

cena

Spēka deva možam rītam pie irbeņu audzētāja Māra Šermuka. SIA BestBerry ir bioloģiskā lauksaimniecība un
99
tajā tiek audzētas un vēlāk vairākos kvalitatīvos produktos pārstrādātas ogu karalienes – irbenes. Uzņēmums
!
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strādā pie inovācijām jaunu irbeņu produktu ražošanā, cenšoties atrast arvien vairāk ideju šo vērtīgo ogu
pielietojumam. Irbene ir dekoratīva gan ziedēšanas, gan augļu laikā un neatsverams ārstniecības augs, daudzu vitamīnu un minerālvielu
avots. Jaunauces muižas atdzimšana. Muiža ir vienīgais tik neskarts vēlīnā klasicisma paraugs Latvijā – ar vienīgo autentisko klasicisma
stila kupola gleznojumu ovālajā zālē un lielāko 19. gs. sākumā mūrēto balto podiņu krāšņu kolekciju. Ezeres Muitas namā, Otrā pasaules
kara beigās, 1945. gada 8. maijā, tika parakstīts Kurzemes katlā ielenkto vācu karaspēka daļu kapitulācijas akts – tā nu Ezerē faktiski tika
pielikts punkts Otrajam pasaules karam. Tikšanās ar Zaļo raganiņu Kalnos (bij. kolhoza Jaunais komunārs administratīvais centrs) – skats
uz pagastu no kultūras nama jumta, Kalnu Sv. Agates katoļu baznīca un piemiņas ansamblis izsūtītajiem Krusta ceļš. Podi un bļodas
keramikas darbnīcā Klapatas. Medību trofeju kolekcija Bieriņos. Dēseles dārzu atdzimšanas stāsts un vakariņas. Vaiņodes lidlauka –
padomju armijas aviācijas bāzes – apskate. Priekules apskate, skats uz pilsētu no luterāņu baznīcas skatu torņa un iejušanās Priekules
Ikara ādā. Pa Induļa un Ārijas pēdām leģendām un teikām apvītā Embūtes dabas parkā. Garšaugu produktu degustācija Embūtē –
saimniecība nodarbojas ar dārzeņu un garšaugu audzēšanu un žāvētu garšaugu maisījumu ražošanu, izmantojot produktus tikai no pašu
saimniecības: dabiskas piedevas zupām, biezpienam, kartupeļiem, rīsiem, pastām, sviestmaizēm, aukstajām mērcēm, olām, gaļai, zivīm.
Lielbātas brīnumainais avots, kam piemītot ne tikai izcila garša, bet arī dziednieciskas spējas. Ceļa kāja Saldus alus darītavā, nobaudot
gan tumšo, gan gaišo aliņu, kas tiek iejavoti oša koka kublā un kuru gatavošanai izmantotas tikai dabīgās izejvielas.

LATGALE
NEIEPAZĪTĀ LATGALE KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI līdzi nepieciešama pase

2 dienas
Šoreiz dosimies uz to Latgales daļu, kur diena sākas visagrāk un saule uzlec visnaskāk.
11.05.-12.05. 105
Dosimies pa mazāk pazīstamām Latgales vietām, kurās netrūkst ainaviska baudījuma un ļaužu sirsnības.
Ludzas kultūrvēsturiskā telpa un pilskalna iekarošana. Pa Martas Skavronska jeb Katrīnas I bērnības takām. Ceļojums vedīs pa Martas
bērnības dienu takām, vēstot par laiku, pirms viņa kļuva par Katrīnu I. Spēlfilmas Melānijas hronika vajadzībām būvētais Sibīrijas
ciemats. Stāsts par filmēšanas tradīcijām Zilupes novadā. Ciemošanās pie tāšu meistara Jurija Ivanova, kas par tradicionālas amata
prasmes uzturēšanu – tāšu pīšanu – saņēmis kultūras zīmi Latviskais mantojums. Turpat aplūkosim Ilgas un Jurija meloņu dārzu – šķiet,
neticami, bet Zilupē ir iespējams izaudzēt melones un arbūzus! Ziepju darbnīcas neparastās gleznas. Lauderu Svētā Nikolaja pareizticīgo
baznīca ar iespaidīgo interjeru (1767) guļbūves tehnikā uz laukakmens mūra pamatiem. Baznīca iekļauta Valsts aizsargājamo pieminekļu
sarakstā. Istras pauguraines dabas parks un apkārtnes sakrālais mantojums, ainavas baudīšana no skatu torņa. Grebļa kalns – unikāla
vieta Latvijā, kur starp diviem ezeriem stiepjas 5,4 km gara osu grēda, kas vietām paceļas līdz pat 30 m virs ezera līmeņa. Taka ved pa ļoti
šauru kalna virsotni, ko ieskauj stāvas kalna nogāzes. Dodoties pa kalna muguru, sajūta ir nedaudz sirreāla...

DZĪVES SVINĒŠANA KRĀŠŅAJĀ DIENVIDLATGALĒ KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
2 dienas
Miniatūra karaļvalsts: leļļu galerija, pārģērbšanās kostīmos. Vīngliemežu delikatešu baudīšana un gliemežu
18.05.-19.05. 98
ganīšana Preiļu pusē. Skulptūru dārzs Karaļkalns ar iespaidīgo kokgriezumu kolekciju. Maizes muzejs Aglonā – 27.07.-28.07.
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.
SKANOŠĀ LATGALE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
2 dienas
Ceļojums pa Vidzemes, Latgales un Sēlijas baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei,
08.06.-09.06. 93
bet īpaši izceļot nelielo baznīciņu interjeru un ērģeles, jo katrā no tām ir kas savdabīgs un unikāls. Iespēja
baudīt nelielus ērģeļmūzikas koncertus izcilas Latvijas ērģelnieces izpildījumā un salīdzināt dažādo ērģeļu skanējumu.
Ogres baznīcas raibās vēstures lappuses un brīnišķīgais ērģeļu skanējums. Lielvārdes baznīca, kuras labiekārtošanai – koka altārim,
kancelei un baznīcas soliem – līdzekļus dāvinājis Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis. Skrīveru katoļu baznīca ar nesen atjaunotajām
ērģelēm. Puša koka baznīca (18. gs.) celta guļbūves tehnikā, izmantojot tikai cirvi. Ludzas sakrālais mantojums un svaigi restaurēto
ērģeļu skanējums. Bukmuižas katoļu baznīcā skatāmi valsts nozīmes mākslas pieminekļi. Landskoronas baznīcā aplūkojama Lurdas
Dievmātes figūra. Pustiņas baznīca celta 19.-20. gs. mijā no sarkanajiem ķieģeļiem un laukakmeņiem. Kalupes baznīca ar greznajiem
sienu gleznojumiem. Krāslavas sakrālais mantojums. Neretas baznīca (baroka stils ar vēlīnās gotikas iezīmēm) tiek uzskatīta par vienu
no vecākajiem Zemgales dievnamiem (1593). Neretas un tās apkārtnes panorāma no 38 m augstā savdabīgā baznīcas astoņstūru torņa.
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DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI

2 dienas
06.07.-07.07.

92

Daugavpils cietoksnis, Rotko mākslas centrs. Daugavpils skrošu rūpnīca. Dinaburgas cietokšņa makets. Dabas
parks Daugavas loki, krāšņas ainavas, unikālas vēstures liecības. Vecticībnieku sādžas, simpātiskas baznīciņas,
Vasergališķu 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.

ZIEMEĻLATGALES DZĪVES GARŠA
2 dienas
Senlietu privātkolekcija Saipetnieki, kur apskatāmi vairāk nekā 5000 dažādu eksponātu. Kolekcijā iekļauti gan 20.07-21.07.
99
seni sadzīves priekšmeti un lauksaimniecības darbarīki, gan arī dažāda tehnika un transportlīdzekļi. Muzeja
apkārtni papildina daiļdārzs ar krāšņām puķu kompozīcijām, strūklakām, Austrumu meditāciju tiltiņiem, dīķiem,
lapenītēm u. c. Retro motociklu klubs Rūsa vējā. Mocīšu dzīvesstāsts un apskate. Aizraujošs izbrauciens ar
emku uz baznīcu, mēģinot noķert vēju vai mušu zobos. Ciemošanās z/s Kotiņi – pie vieniem no lielākajiem
sēklaudzētājiem Latvijā. Tā ir lielsaimniecība, kas ar mūsdienīgām un inovatīvām tehnoloģijām darbojas
graudaugu un pākšaugu audzēšanā un pārstrādē. Stāsts un dzīve tālajā pierobežā noteikti patīkami pārsteigs
katru apmeklētāju. Balvu ievērojamāko vietu apskate vietējā gida pavadībā. Puķu reibums Ezerlīčos. Tikšanās
ar puķu audzētājiem un interesantiem cilvēkiem Ēriku un Skaidrīti Kašiem. Iespēja apskatīt ne tikai puķu laukus, bet arī milzu kalnu ar
savdabīgiem akmeņiem, kur katram ir savs stāsts par to, kā atrasti un šurp vesti. Akmeņus papildina mazo formu skujeņi. Malnavas
muiža – vieta Latvijā, kur 1941. g. uzturējās Ādolfs Hitlers. Hitlera bunkura un muižas parka apskate. Latgolys šmakovkys dedzinātava,
kur iespējams iepazīties ar senajām brūvēšanas tradīcijām, kas Malnavā dzimušas jau 1827. gadā, kad grāfa Nikolaja Šadurska laikā tika
uzcelts pirmais brūzis. Būs, protams, arī sīvā baudīšana. Sātīgas latgaļu pusdienas pie latvju saimnieces Ainas. Desertā garantēta kūku
ēšana, jo Aina atzīta par labāko kāzu kūku cepēju Latvijā. Viņa prot ne tikai ļoti garšīgi cept, bet arī ļoti garšīgi par tām stāstīt, līdz ar to
visiem tās ļoti sakārojas. Vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš un latgaliešu mūzika. Mājas alus ražotne Kolnasāta – saimniecība,
kuras devīze ir: šeit top īsts Latgales alus! Tās saimnieks Dainis Rakstiņš ir īsts latgalietis. Atšķirībā no lielākās daļas ražotņu, kur viss vai
daļa procesa ir mehanizēts, šī ir īsta mājas alus ražotne, kur katrs var pielikt roku alus darināšanas procesā, maļot miežus vai vārot apiņu
novārījumu. Tad beigās atliek vien izbaudīt svaigi pagatavoto brūvējumu, nogaršojot saimnieka sagādātās uzkodas latgaļu gaumē –
taukmaizītes un sīru.
UZ ZELTA DIBENU LATGALĒ KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
2 dienas
Jersikas pilskalns – Slavenās Jersikas pils vieta 18 m augstā Daugavas krastā ar brīnišķīgu skatu uz Daugavu.
01.06.-02.06. 110
Iepazīšanās ar senās Latgales karaļvalsts centru, kuru 13. gs. sākumā pārvadīja karalis Visvaldis. Latgales 10.08.-11.08.
mākslas un amatniecības centrs – oāze cilvēkiem, kas vēlas iepazīt Latgales amatniecības vēsturi un attīstību
!
JAUNUMS
līdz mūsdienām, baudīt mākslas vērtības un gūt pozitīvu enerģiju harmoniski sakārtotā vidē. Stikla pūtēju
paraugdemonstrējumi. Līvānu katoļu baznīca. Tematiskie soliņi Līvānos (deputāta, skolas sols, pirts baļļa u.c.). Ciemošanās Tautas
lietišķās mākslas studijā Dubna, kur, pētot Latgalei raksturīgās senās rakstu zīmes un ieaužot tās mūsdienīgās tekstilijās, tiek koptas
senas aušanas tradīcijas. Rudzātu katoļu baznīca. Turku sievu skanīgie dziedājumi un aizraujošie stāsti par dzimtu godiem un tradīcijām
Latgalē. Saunas pagasta folkloras ansambļa priekšnesums. No Zelta Dibena līdz Lielajiem Rumpjiem – amizanti nosauktu apdzīvoto
vietu apsekošana Preiļu novadā. Vairāk nekā piecus gadu simtus Preiļi piederējuši muižnieku Borhu dzimtai – vienai no ietekmīgākajām
un bagātākajām muižnieku dzimtām Latgalē. Tad te valdījušas ne tikai kaislības un nežēlība, bet arī lielas idejas un varens vēriens,
kas iedvesmojis radīt vienu no skaistākajām Latvijas pilīm un brīnišķīgo parku ap to. Leģendām apvītās Preiļu pils stāsts (pilī noris
restaurācijas darbi). Preiļu parks – viens no ievērojamākajiem ainavu parkiem Latvijā, kurā skatāma grandioza, ainaviska dīķu un kanālu
sistēma un brangi dižkoki. Slavenās Preiļu Čederas siera zupas baudīšana, gliemežu ganīšana un vīngliemežu delikatešu baudīšana.
Akmens stēlas – neparastās apbedījuma vietas piemiņas zīmes ar gravējumiem Moskvinas kapsētā – vienā no senākajām un lielākajām
vecticībnieku lauku kapsētām Latgalē.
LATGALES VEIKSMES STĀSTS

2 dienas
Kas gan būtu Latgale bez baznīcām, ezeriem un pauguriem, šmakovkas un Latgolys špeka un, protams, bez
14.09.-15.09. 106
sirsnīgiem un stipriem ļaudīm! Šis būs stāsts par cilvēcīgo – par saimniekiem, kas dara, jo grib, lai būtu labāk, un
to, cik daudz mēs varam, dzīvojot kaut lauku viensētā vai mazā ciematā. Izrādās, nevajag jau neko daudz – tikai gribēt un darīt!
Saimniecība Obelisk Farm, kas nodarbojas ar kaņepju audzēšanu ne tikai kulinārijai, bet galvenokārt industriālām vajadzībām. Īdeņa –
Latgales zvejnieku ciems Lubāna krastā. Senais pilskalns, sēta ar niedru jumtiem, zivju zupa un kūpinātas zivis pusdienās. Gunāra Igauņa
mūzikas instrumentu muzejs, kur skatāmi vairāk nekā 100 dažāda veida instrumenti, kas pēdējo 120 gadu laikā tika spēlēti Latvijas
teritorijā: akordeoni, ermoņikas, garmoškas, bajāni, kokles, cītaras u. c. Zīmols Latgolys špeks jeb Latgales speķis ir atzinīgi novērtēts gan
vietējā tirgū, gan arī ārzemēs. Tikšanās ar Latgales speķa vīru kā vietējie dēvē Andri Mejeru, kurš, prezentējot savu produkciju gan tālajā
Briselē, gan vietējā tidziņā ar stingru pārliecību saka: ja būs stipri amatnieki, tad būs stipra Latgale, bet, ja Latgale būs stipra, tad būs
stipra arī Latvija! Latgolys šmakovkys dedzinātava, kurā iespējams iepazīties ar brūvēšanas tradīcijām, kas Malnavā dzimušas jau 19. gs.
sākumā. Vietējais uzņēmējs Jānis Krivtežs te ne tikai attīsta savu biznesu, bet arī pulcina uzņēmīgus cilvēkus ap sevi. Malnavas muiža,
bunkuru un muižas parka apskate. Jānis Kuzminskis piedāvā iespēju vērot ģitāru tapšanas procesu un arī apskatīt ģitāru kolekciju
topošajā ģitāru muzejā. Fotopauze pie Rāznas ezera. Lūznavas muiža ir kā Fēnikss, kas atdzimis no pelniem, – tā priecē gan ar ārējo
veidolu un interjeru, gan kultūras aktivitātēm. Siera darbnīcas Juri saimnieki labi pierāda, ka dzīve laukos var dot ne tikai gandarījumu,
bet arī ienākumus. Izslavēto sieru degustācija. Mājupceļā mielosimies ar pampūkām. Jā, pareizi, ar pampūkām – vietējā kafejnīca no
bērnu valodas veiksmīgi radījusi nosaukumu un ar garšas kvalitāti neatstāj vienaldzīgu.
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VASOLS LATGALĒ!

3 dienas
02.08.-04.08.

cena

Līvānu Amatniecības centrs – oāze cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Latgales amatniecības vēsturi un tās attīstību
137
līdz mūsdienām, baudīt mākslas vērtības un gūt pozitīvu enerģiju harmoniski sakārtotā vidē. Daugavpils
skrošu rūpnīca – vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas ražošanas rūpnīca Baltijā, kurā atrodas Eiropā vecākais, joprojām strādājošais skrošu
liešanas tornis. Piedāvā vēsturisko svina liešanas iekārtu apskati, ar kurām kausēts svins iegūst ideālas lodes piliena formu, krītot no
40 m augstuma. Daugavpils cietoksnis – ievērojamākais kultūrvēsturiskais piemineklis Daugavpilī. Vienīgais bez būtiskām izmaiņām
saglabājies 19. gs. pirmās puses cietoksnis Baltijā – spilgta cariskās Krievijas militārās vēstures liecība. Marka Rotko mākslas centrs –
daudzfunkcionāls laikmetīgās mākslas komplekss. Vienīgā vieta Austrumeiropā, kur iespējams iepazīties ar pasaulslavenā mākslinieka,
abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko dzīvi un darbiem (cenā A sektors). Dinaburgas cietokšņa makets. Viesmīlīgais
Naujienas novadpētniecības un etnogrāfijas muzejs ar latgaļu šmakovku, speķi, gurķi un maizi. Dabas parks Daugavas loki: krāšņas
ainavas, unikālas vēstures liecības. Slutišķu sādžas apmeklējums. Vasargelišķu tornis, 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 dažādiem ārstniecības augiem, zāļu tēju degustēšana. Kā smejies, visa laba jāņuzāle, kas guļ krūzes dibenā!
Latgales Šveice – Krāslava. Grāfu Plāteru pils, Sv. Donāta baznīcas apskate un koka arhitektūra. Andrupenes lauku sēta atrodas skaistā
Latgales nostūrī. Tas ir 20. gs. ēku komplekss, kurā ir māja, klēts, kūts, rija, dūmu pirts un smēde, kas atspoguļo tā laika dzīvi laukos.
Sātīgās latgaļu pusdienas, baudot jobsikus un šmakovkas mēriņu. Latgaļu jūra Rāznas ezers un Mākoņkalns – tēlaini stāsti un gleznaina
ainava. Rēzeknes apskate: mīti un leģendas pilskalnā, Latgales Māra u. c. ievērojamas vietas. Rēzeknes mūsdienu modernie mākslas
centri: Zeimuļs un Gors. Svētceļojumu vieta – Sarkaņu baznīciņa ar Brīnumdarītājas Dievmātes gleznu un skaisto apkārtni.

IGAUNIJA
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
16.03.
26.10.

35
1

PIEKTAIS GADALAIKS SOOMĀ NACIONĀLAJĀ PARKĀ
1 diena
Soomā nacionālais parks – kūdras purvi, neskarti meži un upes, kas pavasara palos pārplūst ievērojamās platī- 06.04.
45
bās. Tas notiek ik gadu, tāpēc plūdi tiek saukti par piekto gadalaiku. Ūdens izkāpj no upju krastiem un plūst
1
pa palieņu pļavām un mežiem. Pārplūst ceļi, pārraujot savienojumu ar ārējo pasauli. Palu laikā pa apkārtni var
pārvietoties galvenokārt ar laivām. Upes, tāpat kā palieņu pļavas un purvainie meži, ir saglabājušas savu dabisko
izskatu un senatnību. Palu laikos, slīdot pa ūdeni, var redzēt dzīvniekus un putnus, kas parasti ir paslēpušies no
cilvēkiem meža biezokņos vai upju krastos vasaras laikā. Upes un plūdi ir ietekmējuši vairāku Soomā tradīciju
attīstību un saglabāšanu. Viena no raksturīgākajām ir vienkoka laivu darināšana, un šīs prasmes tiek nodotas
tālāk arī mūsdienās. Senatnē agrīnā pavasara paliem ļaudis gatavojās jau laikus – tika cepts daudz maizes, apkārt
dārziem sakrauti baļķi, augļu kastes paceltas uz paliktņiem un uz grīdām krusteniski tika salikti un sanagloti
dēļi, lai pali neaiznestu tos no vietas. Augstais ūdens līmenis reizēm saglabājās pat pāris nedēļu. Soomā pat dzīvojamās ēkas tika celtas
citādi nekā citviet Igaunijā – galvenās durvis ar skatu pret upi. Izbrauciens ar kanoe laivām, pašiem airējot; pikniks vai pārgājiens ar
pusdienām (visas aktivitātes atkarīgas no laikapstākļiem). Pastaiga pa purva laipām. Pāris skatu torņu ļaus labāk iepazīt purva ainavu un
tajā notiekošos procesus.
CIEMOS LOTES ZEMĒ

Lotes zemē gaida vairāk nekā simt atrakciju, tematiskās mājas, garšīgi ēdieni, suvenīru veikali un
skaista pludmale. Atklājumu, izgudrojumu un aizraujošu piedzīvojumu pietiks visas dienas garumā
gan bērniem, gan pieaugušajiem. Baltijas lielākais tematiskais parks Lotes zeme ir skaistajā jūras
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. Rannametsas dabas taka – te ir uzstādīts skatu tornis,
no kura paveras lielisks skats uz Pērnavas līci un purvu, un meža plašumiem otrā pusē. Adventes
laikā speciāla ziemas programma.

1 diena
08.06., 05.07.
14.12.
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AR KĀJĀM ABPUS ROBEŽAI

1 diena
09.06.

PIEKRASTES UN PIEROBEŽAS DĀRZOS

1 diena
29.06.

35

ROZES, VĪNS UN VĪLANDE

1 diena
11.07.

34

Fotopauze Apē pie ainaviskā Dzenīšu dižvītola Vaidavas krastos, kas ir resnākais Eiropā. Pārgājiens abpus robežai, iekarojot Latvijā stāvāko kalnu – Drusku pilskalnu, kāpjot Dzērves kalna skatu tornī, dodoties apkārt
Peļļu ezeram. Četri no ezeriem (Peļļu, Smilšājs, Sūneklis un Ilgājs) veido arī dabisku Latvijas–Igaunijas robežu,
to apkārtnē ir vairāki robežstabi. Igaunijas pusē nonāksim Paganamā (Velna zemē) – pastaigu taka vijas
gar daudzveidīgajiem ezeru krastiem, pa purva laipām un pa stāvo pauguru nogāzēm, piešķirot tai īpašu
ainaviskumu. Skatīsim arī Palpiera Naudas akmeni, kur, kā vēsta leģenda, zviedru karavīri noslēpuši savu
kara kasi.
Tammes saimniecības zālīšu dārzs. Saimniecībā var iepazīties ar ārstniecisko augu un garšaugu paraugdārzu,
te aug arī interesanti dārzeņi un kulinārijā izmantojami dekoratīvie augi. Pēc izglītojošas pastaigas piedāvās
gardu zālīšu tēju un pīrāgu. Lepiku-Mardi saimniecības kolekcijas dārzs – lielākais daudzgadīgo augu kolekcijas
dārzs, kur 3 ha aug vairāk nekā 4000 dažādu augu. Saimniecībai šķiet aizraujoša tieši reto un mazpazīstamo
augu audzēšana Igaunijas klimatā. Saimniecībā ir parks, kurā ir koku un krūmu kolekcija no visas pasaules.
Ārstniecības augu centrs Enerģija – Igaunijā lielākais ārstniecības augu ekoloģiskās audzēšanas, pārstrādes
un tradicionālo dabas ārstniecības metožu izmantošanas uzņēmums skaistās Navesti upes krastā, te ierīkotas
mācību un veselības takas (enerģijas taka, nomierinošā taka un stresa taka). Pēc pastaigas tējas baudīšana.
O. Kiršteina daiļdārzs Tūjā. Dabas un augu mīļotāju paradīze būs akmeņainais daiļdārzs, kas priecē ar krāšņu
skujeņu kolekciju, pārdomātām puķu dobēm un gravu, kas spēcīga lietus laikā atgādina kalnu upi.
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.

cena

25
1

AR BURINIEKU EZERĀ UN ZUŠU ZUPU VĒDERĀ
1 diena
Pastaiga pa Vīlandes vecpilsētu, kas priecē ar krāsainajām, restaurētajām koka namu fasādēm. Baudīsim skatu 20.07.
40
uz Vīlandes ezeru no pilsdrupām, izdomāsim vēlēšanos, dodoties pār vienu no pilsētas simboliem – iekaramo
tiltu. Ielūkosimies Vīlandes parkos un skvēros, kur apskatāmas mākslinieku instalācijas un skulptūras, meklēsim milzīgās betona zemenes
skvēros un ielās. Viljandi vecais ūdenstornis – 30 m augstais sarkano ķieģeļu ūdenstornis ar maziem logiem tagad pārbūvēts par skatu
torni un kļuvis par vienu no pilsētas simboliem. No tā paveras burvīga panorāma uz Viljandi ezeru un vecpilsētu. Tornī skatāmas dažādas
izstādes. Vertsjervs ir ne tikai otrais lielākais Igaunijas ezers, bet tā krastos bijusi viena no senākajām apmetnēm Igaunijā. Šajā ezerā zvejai
lietoja īpašus buru tralerus, ko graciozā izskata dēļ 20. gs. sākumā izmantoja arī izklaides izbraucieniem un regatēs. Izbraukums ar burinieku
Liisi pa ezeru un zušu zupas baudīšana. Ezera muzejs, kur var iepazīties ar Igaunijas saldūdens zivīm, kuras apskatāmas akvārijos. Muzejā ir
pārstāvēta vairāk nekā puse no Igaunijas ūdenskrātuvēs dzīvojošajām sugām, piemēram, zutis, asaris, salate, sams u. tml. Muzejā ir eksponēta
makšķerēšanas un zvejniecības piederumu kolekcija, seno un akmens laikmeta zivju fosiliju izstāde un aizraujoša, interaktīva ekspozīcija.
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS

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!
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1 diena
03.08.
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SĪPOLU CEĻŠ UN VECTICĪBNIEKI PEIPUSA KRASTĀ

1 diena
24.08.

cena

Ciemošanās vecticībnieku muzejā, kur gūsiet ieskatu Peipusa reģiona kultūrā, tradīcijās un vēsturē. Kallastes
36
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. Līdz nonākšanai
grozā sīpoli tiek izlikti īpašos statīvos, lai žāvējas. Koka statīvi pie mājiņām ceļa malā izskatās tā, it kā būtu gatavoti vienā darbnīcā. Sīpolu
audzēšana Peipusa ezera krastā ir roku darbs, sākot no dobju veidošanas līdz pat sīpolu žāvēšanai. Tikšanās ar sīpolu Konstantīnu, kurš
par sīpoliem zina gandrīz visu. Līdztekus gadatirgum Kallastē risinās daudzveidīga kultūras programma. Tur 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 Skotijā parauga. Alatskivi pils tiek uzskatīta par skaistāko neogotikas stilā celto būvi Baltijā.

BAUDI RUDENI ABPUS ROBEŽĀM!
1 diena
Gleznainās Gaujienas pilsdrupas rudens lapu rotā. Ciemošanās saimniecībā Very Berry – vienā no lielākajām
28.09.
30
ogu audzētājām un pārstrādātājām Latvijā. Saimniecībā nodarbojas ar lielogu dzērveņu, krūmmelleņu,
dārza melleņu u. c. ogu audzēšanu Gaujienas Kalnapurvā. Produkcijas degustācija un iespēja to iegādāties. 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. Vismazākais nacionālais parks Igaunijā – Karulas nacionālais parks, kurā mežu masīvi mijas ar ezeriem un viensētām.
Kāpiens skatu tornī, no kura 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.
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI

Iespaidīgie lāsteku stabi Pakri pussalā. 6 m augstais Keilas leduskritums. Trepojas ledus kaskāde. Ainaviskās
Tūrisalu klintis jūras krastā. Jagalas ūdenskrituma iespaidīgā ledus siena. Atraktīvais Policijas muzejs Rakverē,
kur iespēja pašiem noķert noziedzniekus, noņemt savus pirkstu nospiedumus, iejusties policista un noziedznieka
ādā. Somu jūras līča stāvkrasts. Baltijas augstākais ūdenskritums – leduskritums Valaste.

2 dienas
09.02.-10.02.
23.02.-24.02.

64

TALLINA UN TARTU
2 dienas
Keilas augstais ūdenskritums ilgstošāka sala laikā pārvēršas krāšņā leduskritumā. Jūras stāvkrasts – ainaviskās 16.02.-17.02. 80
Tūrisalu klintis. Tallinas vecpilsēta un senā nocietinājuma siena ar sargtorņiem, rātslaukums, Ņevska katedrāle,
Tompea kalns, skatu laukums uz Lejaspilsētu un jūru, vecākais publiskais pulkstenis Tallinā un interesantie vecpilsētas pagalmiņi.
KUMU Mākslas muzejs – viesošanās Igaunijas lielākajā un mūsdienīgākajā mākslas muzejā piecos stāvos. Igaunijas Niagāra – Jagalas
ūdenskritums / leduskritums. Igaunijas Nacionālais muzejs Tartu – jaunatklātā modernā ēka, kas guvusi starptautisku atzinību, glabā
Igaunijas vēstures liecības, kas interesantas visu vecumu apmeklētājiem. Tartu vecpilsētas apskate: universitāte, rātslaukums, šķībā
aptieka, Doma baznīcas drupas, Enģeļu un Velna tilts, pilskalns.
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI

2 dienas
06.04.-07.04.
20.04.-21.04.
21.09.-22.09.
12.10.-13.10.

DIENVIDIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS

2 dienas
05.05.-06.05.

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.

Pastaigu taka mežonīgās Piusas upes senlejā (8 km) vedīs gar upes līkločiem un vareniem devona smilšakmens
atsegumiem. Urvastes senleja. 700 gadu vecais Tamme-Lauri dižozols (8 m) ir Igaunijā resnākais. Lakstīgalu
grava – mūžīgā dzinēja ūdens triecis un kāpiens neparastā skatu tornī, kas atgādina putna ligzdu. Mežonīgais
Hinni kanjons. Pārgājiens ap vienu no unikālākajiem un skaistākajiem Igaunijas ezeriem Puhajerves ezeru
Otepes dabas parkā (8 km). Kīdjerves skudru karaļvalsts – nelielā meža platībā atrodami ~200 skudru pūžņi
(1,5 km). Taevaskodas pārgājienu taka (2 km) gar abiem Ahjas upes krastiem – gleznaini skati uz Mazās un
Lielās Taevaskodas smilšakmens atsegumiem un alu avotiem. Valgeso purva taka (1,8 km) palīdz iepazīt purvu
attīstību un augu valsti. Elvas-Vitipalu nacionālā parka lielākās vērtības ir daudzveidīgais reljefs, Elvas upes
senlejas smilšu atsegums, kā arī saglabātās un atjaunotās palieņu pļavas.

72

75
50

29

BALTIJAS VALSTIS // Igaunija
ceļojuma apraksts

laiks

TALLINA, ŪDENSKRITUMI UN LĀHEMĀ

2 dienas
11.05.-12.05.

ZIEMEĻIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS

2 dienas
01.06.-02.06.

PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA

2 dienas
15.06.-16.06
24.08.-25.08.

cena

Keilas ūdenskritums (6 m) – pēdējos gados ūdeņiem bagātākais Igaunijas ūdenskritums. Ainaviskās Tūrisalu
82
klintis jūras krastā. 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.
Lāhemā nacionālais parks: pirmatnīgais Nimmaveski kanjons. Augstākais akmens Baltijā – Jaani-Toomi. Vinistu mākslas centrs, ierīkots
vecajās zivju fabrikas ēkās, pārsteigs ar bagātīgo mākslas darbu kolekciju. Neliels pārgājiens ainaviskajā Kesmu zemesragā, kur akmeņi
mijas ar jūras līčiem, radot īstu dabas šedevru. Fotogēniskais etnogrāfiskais zvejnieku ciematiņš Altja. Kopīgas pusdienas Altjas krodziņā
(cenā). Fotopauze un Sagadi muižas apskate no ārpuses. Igaunijas Niagāra – Jagalas ūdenskritums, kura augstums sasniedz 8 m un ir
viens no izcilākajiem Igaunijas dabas brīnumiem.
Savdabīgā Tuhalas karsta reģiona pastaigu taka (2,5 km). Leģendām apvītā Tuhalas Raganu aka – plūdu laikā
te ūdens vārās pāri malām. Pārgājiens uz Turjekeldri ūdenskritumu, kur pār smilšakmens krasta krauju ūdens
krīt no 4 m augstuma. Neliels pārgājiens uz Igaunijas trešo lielāko akmeni Maja kivi, kura augstums sasniedz
7 m un apkārtmērs 32 m. Vakara pastaiga Persipē pussalas pludmalē. Pastaiga ainaviskajā Kesmu zemesragā,
kur akmeņi mijas ar jūras līčiem, radot īstu dabas šedevru. Neliels pārgājiens uz unikālu avotu kompleksu Endlas
nacionālajā parkā – meža vidū no pilnīgas nekurienes iztek 8 spēcīgi avoti, kas pāraug varenā upē. Purva
taka Endlas purvā ir viena no skaistākajām Igaunijā – pastaiga un ainaviski skati no torņa uz purva laipām, kas
stiepjas pāri neskaitāmiem ezeriņiem.
Alatsakivi krāšņā pils (apskate no ārpuses). Igauņu lielā iekšzemes jūra – Peipusa ezers, piekraste ar zvejniekciemiem, kur gandrīz vienmēr smaržo pēc kūpinātām zivīm. Neliela pastaiga pa smilšaino pludmali, labā laikā
pelde. Pusdienas vecticībnieku sādžā. Kallastes smilšakmens atsegumi Peipusa krastā. Kuramē pareizticīgo
sieviešu klosteris. Narvas apskate: cietokšņa apmeklējums, vecā manufaktūra, skatu laukums, no kurienes
paveras lielisks skats uz Ivangorodas un Narvas cietokšņiem upes krastos. Toilas senās muižas parks un krāšņā
Somu jūras līča piekraste.
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AIZVED MANI UZ MUNAMEĢI JĀŅOS!
2 dienas
Gandrīz kā vecajā labajā filmā Limuzīns Jāņu nakts krāsā, kuras izteicieni jau folklorizējušies. Aizvedīsim Jāņos uz 23.06.-24.06. 82
Munameģi... Augstākais punkts Baltijā – Munameģa skatu tornis, no kura paveras lieliska panorāma uz
apkārtnes pauguriem un ezeriem. Vastselīnas pilsdrupas. 8 km garās Piusas devona smilšu alas. 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 – jāņudziesmas, ugunskurs, siers un alus, pirtiņa un pelde dīķī. Pastaiga gar Tevaskojas klintīm pie Ahjas upes, kur mazgāsim
muti Gudrības avotā, lai pamostos. Otepes augstienes ainavas. Mazais Munameģis, Enerģijas stabs un Otepē akmens labirints ir daļa
no bijušās svētbirzes kalna, spēka vieta ar stipru zemes enerģiju.
DIENVIDIGAUNIJAS GARDĒŽU TŪRE
2 dienas
Abja-Paluoja – Mulgimā galvaspilsētā uzzināsim par novada vēsturi un tradīcijām, dzīvi agrāk un tagad. Muļķu 29.06.-30.06. 128
zemes cienasts Muulgi krodziņā, baudot arī vietējo mulgipuder – pēc senām receptēm gatavotu maltīti.
Vietējā alus degustācija un brūža apmeklējums, piedāvājumā divas lieliskas alus šķirnes – Blondais mūks un
Melnā mūķene, bet uzkodās īpašie Mulgi čipsi – ar sāli un garšvielām, izkaltēti no bietēm, kāļiem, burkāniem un
kartupeļiem. Kūpinātu zivju degustācija un zušu zupa Verstjerva krastā. Hellenurmes ūdensdzirnavas atrodas
gleznainas ūdenskrātuves krastā. Miltu malšanas un putraimu ražošanas iekārtas saglabājušās un joprojām ir
darba kārtībā – apmeklētāji var apskatīt, pataustīt un sajust, kā graudi pārvēršanas miltos, kā arī nobaudīt krāsnī
svaigi ceptu maizi. Izbrauciens ar upes kuģi Lonny, kas dabai draudzīgā un ērtā veidā aizvedīs apskatīt Ahjas
upes senlejas ainavas un skaistos smilšakmens atsegumus. Moostes muiža, kas papildus greznajai centrālajai ēkai lepojas arī ar vienu no
Igaunijas grandiozākajiem palīgēku kompleksiem. Lielisku iespaidu atstāj apkārtējais parks, kas iekārtots angļu stilā. Sātīgas 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. Vehandu upes
gleznainie atsegumi. Nopri talu atraktīvā saimnieka pavadībā iepazīšanās ar īstu lauku dzīvi – apskatīsim, kā piens no saimniecības nonāk
pienotavā un kā tam tiek piešķirta garša, dažādu piena produktu degustācija.
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DIENVIDIGAUNIJAS MUIŽU STĀSTI

2 dienas
20.07.-21.07.

cena

Eisu muiža celta agrā klasicisma stilā, un angļu stilā veidotais muižas parks terašu veidā aizvijas līdz ezeram.
92
Veikemeizas muiža – vācu mājas stila paraugs ar jūgendstila ietekmi. Pašlaik muižas ēku var apskatīt tikai no
!
JAUNUMS
ārpuses. Heimtali degvīna brūzis – 19. gs. pirmajā pusē būvētā un Londonas Taueru atgādinošā ēka izraisa
interesi galvenokārt ar ārējo izskatu (kā privātīpašums tā apskatāma tikai no ārpuses). Olustvēres muiža – viena no Igaunijas vislabāk
saglabātajām muižām, ko ieskauj krāšņs angļu tipa dārzs ar augstām akmens sienām. Tāgaperes muiža apvieno eleganci, lauku noskaņu,
vēsturi un mūsdienas – iespaidīgo jūgendstila arhitektūras pili barons Hugo fon Štriks uzbūvēja jau vairāk nekā pirms simts gadiem.
Pikajerves muiža, kas pazīstama arī kā Kantervillas pils, iespējams, ir viena no mājīgākajām Igaunijas muižām. Lukes muižas lielākais
lepnums ir skaistais neobaroka parks ar dažādos līmeņos izvietotām terasēm un kokiem, kas saista uzmanību ar savu savdabīgo formu.
Ievērības vērta ir elegantā, historisma stilā celtā dārznieka māja, kā arī atjaunotā dīķu sistēma. Karlova muiža (1793). Bulgarinu laikā
Karlova muiža kļuva par krievu vietējās kultūras dzīves centru. Muižā bija ievērojama mākslas, grāmatu un retu priekšmetu kolekcija,
tostarp arī lielākā privātā karšu kolekcija visā Krievijas Impērijā. Alatskivi pils – pasakaina pils pie Igaunijas austrumu robežas. Skaistā
Moostes ezera krastā atrodas Nolkenu dzimtas valdīšanas laikā celtā Moostes muiža. Līdztekus greznajai centrālajai ēkai Moostes muižas
lepnums ir arī palīgēku komplekss un angļu stilā iekārtots parks. Galvenajā ēkā darbojas skola, renovētajā muižas darbnīcā ir atvērts viesu
nams, bet kādreizējā lopu kūts ir pārbūvēta par 500 vietu koncertzāli. Pusdienas muižas restorānā. Sangastes pils un muižas parka
izveidei iedvesma tika gūta no slavenās Vindzoras pils Anglijā. Sangastes pils ir viena no 21 vietām Dienvidigaunijā, kas ir atklāšanas vērtas
un atzīmētas ar National Geographic dzelteno logu.

UZ DIENVIDIGAUNIJU AR BĒRNIEM
2 dienas
Alaveski dzīvnieku parks piedāvā iespēju vērot dzīvniekus to dabiskajā vidē. Dzīvnieku parka fauna ir ļoti daudz- 27.07.-28.07. 99
veidīga. Te var apskatīt lāču mazuļus – lācenīti Mõmsik un lāču puisēnu Hariju, kā arī lūšus, vāveres, lapsas, briežus
89
un mežacūkas, kas bija paši pirmie parka iemītnieki... Pasaulē mazākajā satiksmes pilsētiņā Virumā var mācīties
70
satiksmes noteikumus, braukt ar triecienauto un izbaudīt visu, ko viena pilsēta var piedāvāt. Satiksmes pilsētiņā
viss ir 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 slidkalniņiem 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).
UZ ZIEMEĻIGAUNIJU AR BĒRNIEM
2 dienas
Tallinas zinātnes centrs Energia, kurā iespējams uzzināt visu par elektroenerģijas iegūšanu un nozares vēsturi. 10.08.-11.08. 99
89
Centra iespaidīgākais eksponāts ir Eiropā unikāls zibens ģenerators, kas ļauj radīt līdz pat trīs metrus garu zibens
70
lādiņu. Pārsteidzoši un aizraujoši eksperimenti, kas saistīti ar fiziku – skaņu, gaismu, optiku, atjaunojamo un
kodolenerģiju. Centra kopējā platība ir vairāk nekā 3000 kvadrātmetru, un tajā ir apskatāmas septiņas pastāvīgās
izstādes par enerģijas vēsturi un elektroenerģijas ražošanu, kā arī par citām tēmām, kas saistītas ar klasisko
fiziku. Leļļu muzeja NUKU galveno daļu veido teātra leļļu muzejs, kas ar leļļu, vārda un attēlu starpniecību
iepazīstina apmeklētājus ar Igaunijas un pasaules leļļu teātra vēsturi. Muzejā iekārtota arī pasaules leļļu istaba,
kurā aplūkojamas dažādas izcelsmes un dažādās tehnoloģijās veidotas lelles no dažādām pasaules malām.
Muzejā darbojas leļļu meistarošanas darbnīcas. NUKU tiek izmantoti skārienjutīgie informatīvie ekrāni. VembuTembumaa – 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 citu atrakciju (cenā).
Atraktīvais Policijas muzejs Rakverē, kur iespēja pašiem noķert noziedzniekus, noņemt savus pirkstu nospiedumus, iejusties policista
un noziedznieka ādā, uzzināt interesantas lietas par viltojumu pasauli, izmēģināt radara darbības principus un daudzas citas ne mazāk
aizraujošas lietas no policijas ikdienas. Varenās Rakveres pilsdrupas ar neparastiem piedzīvojumiem. Pils apmeklētāji varēs izbaudīt 16.
gadsimta tematiskā parka gaisotni, uz laiku iejusties bruņinieku un karavīru lomās. Varēs izmēģināt alķīmiķa seno arodu, ielūkoties moku
kambarī, nāves istabā, viduslaiku bordelī, bārddziņa un astronoma darba telpās... Ledus laikmeta centrā skatāmi milzu mamuti un senais
alnis, kura ragu garums ir 1 metrs! Tāpat te var redzēt, kāda izskatās Zeme no kosmosa, ledāju kušanu, uzzināt, kā šos procesus uztvēra tā
laika cilvēks. Īsta meteoroloģisko novērojumu stacija, kurā iespējams uzzināt, kāds laiks gaidāms Igaunijā un jebkurā citā pasaules malā.
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VECTICĪBNIEKU UN SETU ZEME

2 dienas
10.08.-11.08.

cena

Seto Lauluimä piemineklis Obinitsā, kas veltīts visām slavenākajām Setu dziesmu mātēm. Setu ateljē – galerija.
99
Galerijas ēkā atrodas vēsturisko setu rotaslietu izgatavošanas ateljē, darbojas koka un zīda drukas darbnīcas,
kā arī tiek izgatavotas tapetes, tekstilizstrādājumi ar setu rakstiem. Pusdienas setu gaumē un folkloras priekšnesums. Verskas setu
muzejs, kur ir iespējams iepazīties ar 19. gadsimta beigu un 20. gadsimta sākuma viensētu arhitektūru, veciem darbarīkiem un bagātīgiem
rokdarbu paraugiem. Sīpolu ceļš dažāds un daudzslāņains... Igauņu zemnieku, vācu muižnieku un krievu vecticībnieku kultūras. Tas ir
izveidojis unikālo Peipusa piekrastes kultūru. Tāpēc reģionā kopā sadzīvo dažādas tautas, tik draudzīgi, ka Peipusa krastā var dzirdēt
interesantu jauktu igauņu-krievu valodu. Tikšanās ar Sīpolu Konstantīnu, kurš par sīpoliem zina gandrīz visu.·Pie Kostjas redzēsit
vecticībnieku tradicionālos sīpolu audzēšanas paņēmienus. Saimnieks pastāstīs, kā agrāk audzēja sīpolus. Kā šos vietējos svītrainos dārza
labumus stāda, noņem un pārdod mūsdienās. Galvenais – saimniece gatavo mutē kūstošus sīpolu pīrāgus! Pusdienas ar tradicionālo zivju
zupu (uhu). Vecticībnieku muzejs. Iespēja apskatīt vecticībnieku tradicionālo apģērbu, sadzīves priekšmetus, rokdarbus, darbarīkus,
fotogrāfijas, grāmatas un citus materiālus. Varnjas vecticībnieku baznīca, kas pārsteigs ar krāšņajiem griestu gleznojumiem. Protams,
neiztiksim bez ciemošanās pie vietējiem zvejniekiem, lai iegādātos svaigi kūpinātas zivis mājās palicējiem.

ZIEMEĻIGAUNIJAS PAZEMES PIEDZĪVOJUMI
2 dienas
Tuvie un tālie ziemeļu kaimiņi vienmēr likušies tādi lēni un nedaudz aizdomīgi tipiņi, it kā kaut kas tiktu slēpts...
17.08.-18.08. 120
bet Ziemeļigaunijā... te tiešām kaut kas slēpjas. Lāhemā nacionālais parks: neliels pārgājiens pa akmeņaino
Kesmu zemesragu, augstākais akmens Baltijā Jaani-Toomi. Neparastais Nimmaveski kanjons, etnogrāfiskais zvejnieku ciematiņš Altja,
pastaiga pa Viru purva taku. Kāpiens vienā no Kiviīli degakmens pelnu kalniem. Vai vēlaties izbaudīt reālo kalnraču dzīvi? Tad neatliek
nekas cits, kā vien uzvilkt pufaiku un paņemt rokā lukturīti. Jo kur citur, kā vien pazemē varēsiet redzēt, dzirdēt, izgaršot un izjust tieši
to, ko izjuta vīri, kuri vairāku desmitu gadu garumā ik dienas raktuvēs veica smagus darbus. Tagad ir atvērta arī bagātināšanas fabrika,
kas iepazīstinās jūs ar degslānekļa ceļu virs zemes, pastāstīs par enerģijas rašanos un to, kas nākotnē gaidāms enerģētikas jomā. Iespēja
nobaudīt strādnieku pusdienas pazemē. Baltijas augstākais ūdenskritums – Valaste (24 m). 50 m augstais Somu jūras līča stāvkrasts jeb
glints. Neliela pauze pie Peipusa (labā laikā arī nopeldēšanās).
NO MUĻĶU ZEMES LĪDZ PĒRNAVAS LĪCIM
2 dienas
Mulks ir cilvēks no dienvidu Igaunijas Mulgimā (Mulklandes) teritorijas, kas stiepjas cauri Vīlandei, Pērnavai 31.08.-01.09. 93
un Valgai. Lai arī jēdziens “mulks”, iespējams, cēlies no latviešu valodas vārda muļķis, vēsturiski Mulgimā
iedzīvotāji bijuši bagāti, izglītoti un bieži ieņēmuši ietekmīgu stāvokli sabiedrībā. Šodien daudzas no valstī slavenām personībām,
ieskaitot eksprezidentu Tomasu Hendriku Ilves, par mājām sauc Mulgimā.
Karksi Nuia – Mulgimā mazpilsētā uzzināsim par novada vēsturi un tradīcijām, dzīvi agrāk un tagad. Muļķu zemes cienasts Muulgi
krodziņā, nobaudot arī vietējo mulgipuder – pēc senām receptēm gatavotu maltīti, ko iecienījis pat Igaunijas eksprezidents. Marijas
Magdalēnas ģilde apvieno Pērnavas māksliniekus un rokdarbu meistarus – iespēja aprunāties ar meistariem, sekot darba procesam,
iegādāties mākslas darbus un rokdarbus. Pastaiga pa Tamme lauku sētas garšaugu dārzu ir kā uzturēšanās smaržu un garšu paradīzē!
Paraugdārzā atrodami arī neparasti dārzeņi un kulinārijā izmantojami dekoratīvi augi. Mazā Krievija. Mežu un purvu vidū igauņu lauku
sētā atrodas mazs krievu namiņš – kas tajā ieskatīsies, sajutīsies kā īstā krievu ciemā, kur Jemeļa vāļājas uz krāsns un vico iekšā prjaņikus
un barankas, kur krievu krāsnī sautējas putra, kūp patvāris un acis priecē ciemiņus laipni uzņemošās sārtvaidzes jaunavas... Viensētas
saimniece jau pārdesmit gadus ir vākusi ar krievu kultūras vēsturi saistītus priekšmetus. Testamā muiža – Pērnavas apriņķa skaistākās
muižas apskate. Pēdējais Testamā muižas barons bija Igaunijā dzimušais un augušais zinātnieks, sanskrita valodas profesors un katedras
vadītājs Pekinas Universitātē Aleksandrs Štēls fon Holšteins. Kabli pludmale un putnu stacija, pie kuras aizsākas 1,8 km gara dabas mācību
taka, kas caur izglītojošu putnu būru pasauli aizved līdz putnu vērošanas tornim un piekrastes pļavām.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
SĀMSALA ar SPA
Valjalas pilskalns. Kāli meteorīta krāteris. Kuresāres bīskapa pils – labākais konventa tipa pils paraugs Baltijā
ar gotisku interjeru, pils muzejs. Karjas baznīcā (13. gs.) skatāmi daudzi pagāniskie zīmējumi. 20 metru augstās
Pangas klintis. Anglas vējdzirnavu komplekss. Māsilinna – 14. gs. Livonijas ordeņa pilsdrupas. Zonnenburgas
cietokšņa drupas ar velvētiem pagrabiem. Pavasara un rudens ceļojumos būs iespējams izgaršot Anglas
vējdzirnavās radītos našķus un relaksēties SPA kompleksā.
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2 dienas
16.11.-17.11.

105

ceļojuma apraksts

laiks

cena

RIETUMIGAUNIJAS ZVIEDRU GALS UN VORMSI SALA

2 dienas
Dosimies ekspedīcijā uz Igaunijas rietumu daļu un Vormsi saliņu, kur joprojām sastopami bilingvālie vietu nosau- 29.06.-30.06. 112
kumi un kam ir raiba vēsture ar zviedru un krievu ietekmi. Ridalas baznīca – viena no vērtīgākajām baznīcām
Lēnemā no mākslinieciskā viedokļa. Noarotsi – 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 kapellu 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.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!

HĪJUMĀ LEĢENDU UN BĀKU TŪRE
2 dienas
Hījumā mazā Stounhendža jeb Kontrakta akmeņi. Kalastes klints – klints, kas sasniedz 10 m augstumu un teju 27.07.-28.07. 86
puskilometra garumu. Puhalepas baznīca – vecākā baznīca uz salas. Suuremoisa muiža (17. gs.) – galvenā
salas muiža, ap kuru virmo spoku stāsti un teikas. Kad salu pārvalda Ungerns–Sternbergs, kuģi tiek vilināti uz akmeņiem un sēkļiem
un to kravas – izlaupītas. Barons nodarbojies arī ar reketu, bērnu nolaupīšanu un citām briesmīgām lietām. Salaupītos dārgumus slēpis
dubulti ierīkotos muižas griestos. Helmersena akmeņu lauks, vieta, kur nelielā teritorijā skatāmi teju simt lieli laukakmeņi, kurus atnesis
ledājs no Somijas. Tahkunas bāka (1875. g.) – 42,5 metrus augsta un ar fantastisku skatu uz apkārtni! Tauta mēļo, ka bāku projektējis pats
G. Eifelis ar jūgendstilam raksturīgām kāpnēm. Piemineklis prāmja Estonia pasažieriem Tahkunas zemesragā, un savdabīgais akmeņu
labirints. Ristimagi jeb vietējais Krustu kalns – leģendas teic, ka tas radies 1781. gada augustā, kad ap 1000 salas zviedru iestājušies par
savām tiesībām un Katrīna Lielā esot viņus likusi deportēt uz Ukrainu. Zviedri te esot dzīvojuši 4–5 gadsimtus pirms izraidīšanas. Hiiuvill –
autentiska vilnas apstrādes fabrika. Apstrādi veic simtgadīgas mašīnas, kas tad arī ir galvenais apskates objekts. Salas simbols – varenā
vecā Kipu bāka, kas ir pasaulē trešā vecākā, joprojām darbībā esošā bāka. Tā atrodas uz salas augstākās virsotnes Tornimagi. Pati bāka
ievērojami atšķiras no citām – tas ir masīvs Livonijas laika tornis ar fantastiskām trepēm augšup, kas izcirstas senajā bākas akmens tornī
kā šahtā! Ristnas bāka, Mērsraga bākas dvīņumāsa, – vissarkanākā bāka Baltijas jūrā. Ristnas pludmale ir viena no Igaunijas skaistākajām
pludmalēm Hījumā. Neliela pastaiga pa jūras uzskaloto Orjaku zemesstrēli, kur vislabāk izbaudīsiet mazos kadiķu džungļus, tā sauktos
alvārus, un skaistus skatus uz akmeņainajiem jūras līčiem. Tikšanās ar Hījumā salas milzi Leigeru.
ROŅU SALA UN SĀMSALA
2 dienas
Igaunijas unikālākais ģeoloģiskais objekts – Kāli meteorīta krāteris. Kuresāres bīskapa pils ar gotisku interjeru – 06.08.-07.08. 135
labākais konventa tipa pils paraugs Baltijā, pils muzejs. Pārcelšanās uz Roņu salu. Kas Roņu 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.
CEĻOJUMS UZ PASAULES MALU Sāmsala un Vilsandi
2 dienas
Dosimies iepazīt Sāmsalas ziemeļu piekrasti, aplūkojot mežonīgās klintis jūras krastā, ciemojoties sakoptajos
24.08.-25.08. 100
zvejnieku ciematiņos, ieraugot Sāremā salu citā gaismā – ne tikai tādu, kādu to redz tūristi. Vecis un vecene –
Ninases ciemā tautas drēbēs ģērbtas, no vējdzirnavām pārbūvētās lelles Tells un Pireta. Joprojām zem Piretas svārkiem meitenes pirms
kāzām liek akmeni ar savu uzvārdu. Tas nesot viņām laimi laulībā. Ceļojums uz pasaules malu. Pārgājiens Harilaidas pussalā, baudot
neskartās dabas pludmali uz Kīpsāres bākas pusi, kas vēja un ūdens savstarpējās iedarbības rezultātā ir pārvietojusies no zemes uz jūru
un slīpi iegrimusi (vietējais Pizas tornis). Mihkli etnogrāfiskā sēta ļaus iepazīt salinieku dzīvesveidu un tipisko apbūvi. Vilsandi nacionālais
parks – Baltijas valstīs vecākā (1910. g.) izveidotā dabas aizsardzības zona. Kopumā Vilsandi nacionālais parks iekļauj sevī vairāk nekā simt
putniem bagātas salas, roņu saliņas, zivju nārsta vietas un dažādas piekrastes ainavas Sāmsalas rietumu daļā. Brauciens ar motorlaivām
uz lielāko no salām – Vilsandi. Salas apskates ekskursija gan ar piemērotu kravas auto, gan kājām vietējā gida pavadībā. Pikniks uz salas,
baudot uz ugunskura vārītu zupu. Vilsandi bākas apskate.
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laiks

MATSALU NACIONĀLAIS PARKS UN HĀPSALU kopā ar putnu pazinēju

2 dienas
14.09.-15.09.

cena

Putnu tirgus! Pavasaros un rudeņos Matsalu nacionālā parka līčus un pļavas, kurās savulaik sienu vākuši ar lai100
vām, caurlido miljoniem putnu – tā ir plašākā gājputnu ligzdošanas un migrācijas vieta visā Baltijas jūras
reģionā. Matsalu putnu novērošanas torņus zina daudzi putnu vērotāji, dabasmīļi un dabas fotogrāfi no visas pasaules. Te pulcējas
simtiem tūkstošu zosu, dzērvju, pīļu u.c. gājputnu. Gaisā valda nerimstoša putnu balsu murdoņa, kas piešķir šai vietai ļoti īpašu noskaņu.
Savdabīga ainava ar atjaunotajām piekrastes pļavām, meldrāji, vecas zvejnieku būdiņas un putnu vērošanas torņi. 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 Hāpsalu ar šaurajām vecpilsētas ieliņām, pilsdrupām,
koka stacijas ēku. Pērnavas vecpilsēta ar gājēju ieliņām, kūrmāju prospektu, pludmales promenādi, veco molu. Kabli pludmale un 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.

ZIEMEĻIGAUNIJAS GREZNĀS MUIŽAS
2 dienas
1913. gadā Igaunijā bija 1245 muižas. Igaunijas ainavā saglabātās arhitektūras pērles sargā arī atmiņas par 21.09.-22.09. 110
pagātni. Katrai muižai ir bijušas savas baltās un melnās dienas, katrai ir savs stāsts. Kāds? Nāc un noskaidro,
!
JAUNUMS
jo tevi gaida zeme ar tūkstoš muižām!
Kernu muižas priekšā atrodas apburoši skaistais mākslīgais ezers, bet iekštelpas unikālas padara aizkari un mēbeles, kas nākuši no
Anglijas karalienei Elizabetei II piederošās St John’s Lodge pils. Keues muižā ir ierīkota salona tipa viesnīca ar 20 dažāda noformējuma
numuriem. Keues muiža ir ieguvusi 2016 World Boutique Hotel Award balvu kā viesnīca ar visapbrīnojamāko interjeru. Šeit varat iepazīties
ar kādreizējā īpašnieka, slavenā baltvācu svešzemju atklājēja Otto fon Kotzebue mantojumu. Sagadi muižas vēsture iesniedzas 500 gadu
senā pagatnē. Tagad Sagadi ir kļuvusi par tūrisma un dabas un kultūras izglītības centru. Kompleksu unikālu padara tā vienotība: daudz
ēku ar atjaunotiem ceļiem, parka takām un dīķiem. Palmses muiža ir viena no ikoniskākajām muižām Igaunijā un viens no unikālākajiem
muižas ansambļiem, kas atjaunots Baltijas valstīs. Apmeklētājiem ir atvērtas izstādes, darbnīcas, apmācību centrs, palmu ēka, vīna
pagrabs, romantiska kafejnīca un tautisks krogs. Muižas ansambli ieskauj parks ar retu sugu veciem kokiem, gulbju dīķi un paviljoniem.
Vihulas muižas brīvdienu ciemats atrodas gleznainajā Lahemā NP – greznajā muižā ierīkota smalka SPA viesnīca un restorāns. Maidla
muiža (18. gs.) ar franču stila parku demonstrē Baltijas muižas baroka stilu tā krāšņākajā izpausmē. Purtses dzīvojamais cietoksnis –
mazais, bet savulaik stratēģiski svarīgais cietoksnis Ziemeļu karā cieta, tika restaurēts 1990. gadā. Skats no Sakas muižas skatu torņa uz
ainavisko klinšu krauju jūras krastā. Kukruses Polārā muiža – stāsti par aizraujošiem notikumiem un izmēģinājumiem vienas ģimenes
vēsturē. Te var izmēģināt gan rakstīšanu ar spalvu un tušu, gan pielaikot 17.-18. gadsimta apģērbus. Rotaļu istabā gaida slidkalniņš, bet
sniega kaujas te var spēlēt visu gadu.
TALLINA UN APKĀRTNE
2 dienas
6 m augstais Keilas ūdenskritums, kur filmēti Vella kalpi. Tūrisalu klintis. Tallinas vecpilsēta: rātslaukums, Tompea 14.12.-15.12.
kalns, Resnā Margarita. Brīvais laiks Tallinā. Igaunijas Niagāra – Jagalas ūdenskritums. Rebalas akmens krāvumu 31.12.- 01.01.
senkapi. Lennusadam – modernais Igaunijas Jūras muzejs.

85
80

IGAUNIJAS SALU TŪRE Muhu, Sāremā, Hījumā
3 dienas
Muhu sala – trešā lielākā Igaunijas sala. Ēmu dzirnavas. Pārbrauciens pa dambi uz Sāmsalu. Valjalas baznīca un 07.06.-09.06. 135
pilskalns. Iespaidīgais Kāli meteorīta krāteris. Meteorīta nokrišana jau apdzīvotajā Sāremā izraisīja lielus 12.07.-14.07. 145
postījumus, kas tiek salīdzināti ar mazas atombumbas sprādzienu. 14. gs. Kuresāres bīskapa pils – labākais 16.08.-18.08.
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.
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LIETUVA
EKSPEDĪCIJA VENTAS AUGŠTECĒ

1 diena
27.04.

ZIEDI, ZIEDI... UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ

1 diena
04.05.

Pārgājiens Ventas augštecē, kura laikā ielūkosimies ģeoloģijas vēstures lappusēs, jo te aplūkojami unikāli atsegumi no Juras perioda – laika, kad pa mūsu zemi staigāja dinozauri. Pārgājienu gar upju krastiem papildinās
apkārtnes ainavu baudīšana no skatu torņa. Pusdienu pauze (iekļauta cenā!). Pārgājiens Nīgrandes pusē gar
mežonīgajiem, bet ainaviskajiem Zaņas krastiem, kur skatīsim Zaņas dzirnavu dīķi, upes līkloču tecējumu, Liepu
krauju, Pētera pļavu, Friča pļavu, Makšķernieku vārtus, Ceru parku, upes senkrastu, graviņas un pakalnus.

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

32
1

35

ĶIRŠI, ZIRGI UN ZĀĻU SIEVAS
1 diena
Ķiršu festivāls, kas ik gadu tradicionāli pulcē daudzus apmeklētājus. Ķiršu svētki apmeklētājiem piedāvā plašu
13.07.
28
kultūras programmu: putnu biedēkļu parādi, zirgu izjādes paraugdemonstrējumus, teātra izrādes, dažādas
sporta atrakcijas. Vietējais tirdziņš, kurā atrodami vien Žagarei raksturīgi labumi. Šeit noteikti ir jānobauda ne tikai Žagares ķirši, bet
arī izslavētie Žagares cepumi, dažādie ķiršu uzlējumi un īpašais ķiršu ievārījums, kas darināts pēc senām receptēm. Žagares muižas
komplekss, kas ir spilgtākais klasicisma paraugs Lietuvā ar skaistu parku. Muiža jau no laika gala ir pazīstama ar zirgkopības tradīcijām,
tāpēc nozīmīgākā muižas kompleksa daļa ir staļļi, manēža, ratnīca un citas zirgkopības ēkas, pie kurām atrodas arī hipodroms. Neparastā
Podu māja, kas varētu būt visvairāk fotografētā māja Žagarē. Farmācijas muzejs – aptieka, kas ir vienīgais šāda tipa muzejs Lietuvā. Tas
pārsteidz ne tikai ar senlaicīgiem farmaceitu instrumentiem, mērglāzēm un receptēm, bet arī ar interesantiem stāstiem. Kopš aptiekas
atklāšanas 19. gs. šeit norisinājušies daudzi leģendām apvīti notikumi. Ne velti kādreiz vietējie iedzīvotāji to sauca par burvju aptieku!
Viesošanās pie zāļu sievas Jadvigas, kas ievāc un žāvē ekoloģiskas zāļu tējas. Tā vien šķiet, ka viesmīlīgajai kundzei ir tēja, kas ārstē
jebkuru kaiti. Baudīsim tējas, kā arī apskatīsim dārzu, kurā aug ap 300 dažādu ārstniecības augu. Jadviga pēc izglītības ir farmaceite un
ieteiks ikvienam vispiemērotāko tēju, ko varēs arī iegādāties.
NO KĀZU GALDA LĪDZ GALOTNĒM
1 diena
Kāpiens skatu tornī Biržu apkārtnē, kas izpelnījies īpašu arhitektu atzinību, veidots C burta formā. Govs ala –
10.08.
36
savdabīgais zemes iegruvums, karsta kritene. Biržu pils ar cietokšņa paliekām (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 koku
galotnēm, ļaujot iemūžināt pasakainus skatus un izbaudīt dabas sniegto mieru.
ŠOKOLĀDE UN KAĶI ŠAUĻOS

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 iekārtojās iestādes, veikali. Ciemošanās Lietuvas vecākajā
konfekšu fabrikā Rūta, kurā jau vairāk nekā 100 gadus ražo saldumus un var lepoties ar autentiskiem
gardumiem, plašu garšas paleti. Ekskursija uzņēmuma Šokolādes muzejā, konfekšu gatavošana un degustācija.
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...

1 diena
31.08.
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KURTUVĒNU DABAS PARKA TAKAS ar pārgājieniem

1 diena
21.09.

Dosimies uz Kurtuvēnu dabas parku – ļoti gleznainu apvidu, kas bagāts ar nelieliem ezeriņiem.
Gājiens uz iespaidīgajiem Sviles avotiem, kas pēc aizņemtās platības ir lielākie Lietuvā – 1,8 ha
platībā kūsā vairāk nekā simt avotu acis un izplūst aptuveni 350 m garā Sviles upīte ar aukstu ūdeni.
Kāpiens Girniku kalnā, lai baudītu lielisko panorāmu tālumā. Pusdienas (iekļautas cenā!).
Aplūkosim Ventas–Dubīsa kanālu, kam vajadzēja savienot Baltijas un Melno jūru. Nelieli pārgājieni
pa iekārtotajām dabas takām.

cena

30
1

KAZIUKAS SVĒTKI VIĻŅĀ
2 dienas
Viļņas barokālā vecpilsēta pirms dažiem gadiem izpelnījās Eiropas kultūras galvaspilsētas godu. Kaziukas
02.03.-03.03. 64
(Kaziuko muge vai Kazīša svētki) ir gadatirgus – skaisti tautas daiļamatu meistaru svētki, kas radušies pirms
vairākiem gadsimtiem un sākotnēji bija saistīti ar karaļdēla Kazimira kultu. Mūsdienās tas ir viens no gada
raibākajiem pasākumiem Viļņā ar desmitiem mūzikas kolektīvu piedalīšanos. Unikāla iespēja izbaudīt Viļņu īpašajā svētku gaisotnē. Viļņas
katedrāle ar pagrabiem, kas glabā noslēpumus vēl no pagānu laikiem, un Sv. Kazimira kapelu – izcilu Viļņas baroka pērli, kurā atdusas
arī Sv. Kazimira pīšļi. Viļņas Universitātes ansamblis – vairāk nekā 400 gadu laikā radies labirints, kurā ik uz soļa var atrast ko neparastu.
Mākslinieku kvartāls Užupis. Pirmās Lietuvas galvaspilsētas Ķērnavas 10.–14. gs. pilskalnu un senpilsētas izrakumu vieta, kas iekļauta
UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Te gleznainajā Neris upes ielejā vienkopus apsekojami 5 pilskalni.
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS

Pirmās Lietuvas galvaspilsētas Ķernavas 10.–14. gs. pilskalnu un senpilsētas izrakumu vieta, kas iekļauta UNESCO
pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Te gleznainajā Neris upes ielejā vienkopus apsekojami 5 pilskalni.
Barokālā Viļņas vecpilsēta: Ģedimina tornis, Austras vārti, katedrāle, Annas baznīca, mākslinieku kvartāls Užupis.
14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence Traķu ezerpils – vienīgā 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.

2 dienas
23.03.-24.03.
26.10.-27.10.
07.12.-08.12.
20.07.-21.07.

66
74

UZ DIENVIDLIETUVU NARCIŠU LAIKĀ

2 dienas
Traķu ezerpils ir 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence, gotikas stilā celtā pils ir vienīgā viduslaiku ezerpils
27.04.-28.04. 80
Austrumeiropā. Gleznainajā Merkines pilskalnā atradās viena no stratēģiski nozīmīgākajām Lietuvas
dižkunigaitijas pilīm. Druskininku kūrorta iepazīšana – atjaunotās koka arhitektūras ēkas slavenajā minerālūdeņu dziedniecības
kūrortā, pastaigas pa parku, gleznainajiem Nemunas krastiem. Brīvajā laikā iespējams apmeklēt Baltijas lielāko akvaparku Aqua Meduna
vai slēpošanas kompleksu Snow Arena. Pastaiga pa Viljūnes parku starp vairāk nekā 200 000 narcisēm! Brauciens ar vagoniņu pār
Nemunas ieleju, kur no 45 m augstuma paveras fantastisks skats pār mežu galotnēm un upes ieleju. Birštonas kūrortpilsētiņa – vecākais
un rāmākais kūrorts Lietuvā, kas pārsteidz ar sakoptību, ainavisko parku un daudzajām skulptūrām. Nogaršosim vietējo minerālūdeni un
apmeklēsim sāls gradētavas torni.

SAKRĀLĀ LIETUVA KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI
2 dienas
Žeimele – pierobežas ciems, kurā saglabājušās stipras luterāņu baznīcas tradīcijas un kurš saistāms ar vairākiem 10.05.-11.05. 105
zīmīgiem uzvārdiem. Naisiai – neparasts ciematiņš, kur vietējais uzņēmējs un agronoms ieguldījis grandiozu
!
JAUNUMS
darbu un ne mazums līdzekļu, lai radītu baltu svētvietu un reizē arī iespaidīgu mākslas darbu Baltu arēnu. Baltu
pilskalns veidots kā arēna, kas spēj ietilpināt ap 30 000 cilvēku. Apkārtnē izveidoti ainaviski pastaigu celiņi, zālājā grafiski izveidotas senās
baltu zīmes un kokgriezumu skulptūras, kas liecina par senču tradīcijām un folkloru. Pusdienas krodziņā, baudot pēc senajām receptēm
gatavotus vietējos ēdienus. Fotopauze pie iespaidīgās koka Kurtuvēnu muižas klēts, kas izbūvēta trīs stāvos (!) un ir uzskatāma par
vienu no unikālākajiem XVIII gadsimta koka arhitektūras paraugiem visā Lietuvā. Palendriai benediktīniešu klosteris. Šiluva – viens
no lielākajiem Lietuvas reliģiskajiem centriem. 1608. gadā te ganiņi ir redzējuši Jaunavu Mariju ar bērniņu uz rokām sēžam uz akmens
un gauži raudam. Dievmātes parādīšanos Šiluvā atzīst arī Vatikāns, uzskatot to par senāko Dievmātes parādīšanos Eiropā. Tituvēnu
ainaviskais apvidus ar cisterciešu klosteri un Marijas baznīcu, kas ir apvienoti kopējā ansamblī ar Krusta ceļa kapellu. Ansamblis tiek
vērtēts kā viens no lielākajiem baroka pieminekļiem ziemeļaustrumu Eiropā. Pažaisles kamaldiešu klosteris – viens no nozīmīgākajiem
baroka arhitektūras ansambļiem Lietuvā. Zapišķes nelielā, bet unikālā baznīciņa. Pusdienas ar karaīmu nacionālajiem ēdieniem Traķos.
Traķu sakrālais mantojums. Četrdesmit tatāru (Keturiasdešimt Totorių) ciems ar mošeju.
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TUVĀK GALOTNĒM, TUVĀK ZVAIGZNĒM!

2 dienas
15.06.-16.06.

cena

Kāpiens jaunajā skatu tornī Biržu apkārtnē. Skatu tornis veidots C burta formā un izpelnījies īpašu arhitektu
95
atzinību. Govs ala – savdabīgais zemes iegruvums, karsta kritene. Izzinoša ekskursija putojošā miestiņa
70
darīšanas noslēpumos. Astravas pils un gājiens pār Širvenas ezeru pa garāko koka tiltu Lietuvā (525 m).
Anīkšķi – gleznaina Lietuvas mazpilsēta ar senu vēsturi. Seimīnišķēļu pilskalns – visvairāk pētītais pilskalns
Lietuvā, vēsturnieki to 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. Kāpiens Rubikai skatu tornī, lai baudītu gleznaino apkārtni. Labirintu parks piedāvā iespēju
pārbaudīt savas orientēšanās spējas 3 dažādu labirintu līkločos, kurus var iziet kompānijā vai vienatnē, baudot
meditāciju. 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. 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. Aukštaitijas nacionālais parks – senā kulta vieta Ladakalns, no kura paveras lielisks skats uz
apkārtnes savienotajiem ezeriem, etnogrāfiskie ciematiņi, ezeri un pauguri, pastaigas dabā un kāpiens skatu tornī, izbaudot brīnišķo
panorāmu. Lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustēšana.

MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA

2 dienas
Klaipēdas noslēpumi – vai tiešām tā bijusi Prūsijas karalistes galvaspilsēta? Ko te darīja Hitlers? Kāds Klaipēdai 23.06.-24.06. 99
sakars ar Troju? Klaipēdas vecpilsētas apskate, kur tagadējais regulārais ielu tīkls veidojies 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 – vienīgajā Lietuvas pilsētiņā, kas atrodas uz salas. Lietuvas Venēcija – Miņģes zvejnieku
etnogrāfiskais ciems. Šilute un tās saistība ar Imanuela Kanta vectētiņu un rakstnieku Hermani Zūdermani. Īpaša svētku programma
Līgo vakarā, jāņuguns un alus.

PARADOKSĀLĀ LIETUVA

2 dienas
Žagares podu māja – viens no neparastākajiem objektiem visā Lietuvā, kas noteikti izraisa izbrīnu un vēlmi no- 29.06.-30.06. 92
fotografēt kaut ko tādu... Aukstā kara muzejs, kas izveidots bijušajā raķešu bāzē, kura tika uzcelta padomju
armijas kodolraķešu uzglabāšanai. Muzejs ir unikāls Eiropas mērogā. Ekspozīcija vēsta par piecām desmitgadēm, kad norisinājās aukstais
karš. Uzskates, vizuālie un grafiskie materiāli atspoguļo sevišķi slepenu informāciju par kodolieročiem Padomju Savienībā un to darbības
principiem. Absurda muzejs – Orvidu Sodyba. Akmens krāvumi, neskaitāmi krusti un pieminekļi, koka un akmens skulptūras, iezīmēti vai
iekalti simboli – horoskopu zīmes, Dieva acs, Saules aplis, Austras koks un pat īsts tanks. To visu savācis tēlnieks un dīvainis Viļs Orvids.
Māja ar kājām gaisā – ačgārnā māja, kurā varēsiet no jauna ieraudzīt apkārtējo pasauli un iegūt neizdzēšamus iespaidus! Māja uzbūvēta
ar jumtu uz leju, tajā viss ir apgriezts ar kājām gaisā, rotaļīgi izjaucot mūsu ikdienas rutīnu un izjūtas. Baltijas valstīs vienīgais dinozauru
parks ar kustīgiem un rūcošiem dinozauriem. Parka apmeklētājiem ir iespēja redzēt gandrīz četrdesmit dabiska izmēra dinozauru
mulāžas. Klaipēdas vecpilsētas apskate, apmeklējot pašu mazāko pieminekli Lietuvā un uzzinot daudz paradoksālu stāstu par Klaipēdu
kā ostas un studentu pilsētu. Neparastais 1812. gadā Dionīza Poškas izveidotais senlietu muzejs tūkstošgadīga ozola stumbrā. Nevar
jau tikai skatīt ko neparastu, ir laiks arī uzēst ko neparastu. Ēdieni ar labu humora devu nosaukumos un pavāru eksperimentēšana ar
ēdienu sastāvdaļām, bet garšo ļoti labi. Naisiai – neparasts ciematiņš, kur vietējais uzņēmējs un agronoms ieguldījis grandiozu darbu
un ne mazums līdzekļu, lai radītu baltu svētvietu un reizē arī iespaidīgu mākslas darbu Baltu arēnu. Baltu pilskalns, kas veidots kā arēna,
spēj ietilpināt ap 30 000 cilvēku. Apkārtnē izveidoti ainaviski pastaigu celiņi, zālājā grafiski izveidotas senās baltu zīmes un kokgriezumu
skulptūras, kas liecina par senču tradīcijām un folkloru.
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PIE IECIRTĪGAJIEM UN LEPNAJIEM ŽEMAIŠIEM KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI

2 dienas
06.07.-07.07.

cena

Žemaišu Kalvarija – viens no Lietuvas katolicisma centriem, kurā divu kvadrātkilometru platībā izveidots Krusta
100
ceļš ar 21 staciju. Lielākais Lietuvas akmens – 680 tonnas smagais Barstīču (Poķes) akmens tika 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.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!

ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA ar laivām
2 dienas
Kāpiens skatu tornī Biržu apkārtnē. Skatu tornis veidots C burta formā un izpelnījies īpašu arhitektu atzinību. Te 13.07.-14.07. 105
paveras neparasta ainava – pārplūdušās karsta kritenes veido mazu ezeriņu virkni. Govs ala – savdabīgais zemes
!
JAUNUMS
iegruvums, karsta kritene. Aukštaitijas augstienes skaistās ainavas, kurās mijas ezeri un pauguri. Fotogēniskā
Stelmužes koka baznīca un Stelmužes ozols – dižākais Lietuvā. Zarasu neparastais panorāmas tilts. Vakariņas ar Aukštaitijas kulinārā
mantojuma iepazīšanu. Aukštaitijas nacionālais parks. Izbaudīsim neskaitāmo Aukštaitijas ezeru burvību, sēžoties laivās un, pašiem
airējot, izbrauksim vairāku ezeru ķēdi, pa ceļam tverot gleznainās ainavas: Palūšes koka baznīciņu, seno kulta vietu Ladakalnu, no kura
paveras lielisks skats uz apkārtnes savienotajiem ezeriem, Ginuču ūdensdzirnavas u.c. Ezeru zvejniecības muzejs – atjaunotā etnogrāfiskā
sētā apskatāmas zvejniecības tradīcijas Molētas apkārtnē. Pusdienās no vietējām ezera zivīm uz ugunskura vārīta zupa.
PALANGA UN KURŠU KĀPA

2 dienas
07.09.-08.09.
20.07.-21.07.

PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM

2 dienas
01.06.-02.06.
06.07.- 07.07.
24.08.-25.08.

Krusta kalns – iespaidīgākais tautas sakrālās mākslas piemineklis Lietuvā. Palangas apskates ekskursija. Dzintara
muzejs grāfu Tiškeviču pilī, pils parks, Birutes kalns – seno baltu svētvieta, Palangas mols. Kuršu kāpa –
kādreizējais klejojošo smilšu tuksnesis. Atjaunotā Jūras muzeja un delfinārija apmeklējums ar dzīvespriecīgo
delfīnu priekšnesumiem. Etnogrāfiskais zvejnieku ciematiņš Jodkrante, pastaiga un Lietuvas koktēlnieku
mākslas darbi leģendām un teikām apvītajā Raganu kalnā.
Vienīgais dinozauru parks Baltijas valstīs, kur var izjust patieso savvaļas dabu. Šeit jūs sagaida visīstākie dinozauri, kuri mauro, kustas, elpo un sprauslā ūdeni... Līdzās rotaļu laukumi, karuseļi, batuti... Minizoo piedāvā
vairāk nekā 300 eksotiskus un mazāk eksotiskus dzīvniekus: lamas, jakus, kamieļus, lāčus, hiēnas, vilkus, lapsas,
pērtiķus, jenotus, strausus, dzērves, tīģerus, ķengurus, lūšus.... Palangas apskates ekskursija. Dzintara muzejs
grāfu Tiškeviču pilī, pils parks, Birutes kalns – seno baltu svētvieta, Palangas mols. Kuršu kāpa – kādreizējais
klejojošo smilšu tuksnesis. Jūras muzejs un akvārijs bijušajā Kāpugala cietoksnī. Atjaunotā Jūras muzeja
un delfinārija apmeklējums ar dzīvespriecīgo delfīnu priekšnesumiem. Etnogrāfiskais zvejnieku ciematiņš
Jodkrante, pastaiga un Lietuvas koktēlnieku mākslas darbi leģendām un teikām apvītajā Raganu kalnā.

84
94

99
70

GLEZNAINĀ LATGALE UN AUKŠTAITIJA EZERU ATSPULGOS
2 dienas
17.08.-18.08. 92
Krāšņais Velnezers. Salām bagātākais Latvijas ezers Ežezers. Muzejs Andrupenes lauku sēta atrodas skaistā
latgaļu nostūrī. Tas ir 20. gs. ēku komplekss, kurā ir māja, klēts, kūts, rija, dūmu pirts un smēde, kas atspoguļo
tā laika dzīvi laukos. Sātīgas latgaļu pusdienas ar pašceptu maizīti un jobsikiem saldajā. Kolorītais priekšnesums folkloras kopas
Sovvaļnīki izpildījumā. 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. Biškopības brīvdabas muzejs.
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ceļojuma apraksts

laiks

SUVALKIJAS GARDĒŽU TŪRE

2 dienas
31.08.-01.09.

cena

Restaurētās Panemunes pils apskate un kafijas pauze pils restorānā, no kura paveras lielisks skats uz apkārtni.
105
Suvalkijas nacionālo ēdienu baudīšana Šakiai mazpilsētā, kur saimniece pasniegs uzkodas: pēc tradicionālām
metodēm mājās pagatavotu speķi (lašinai), maizes zupu, abriedukai – īpaši pagatavotas klimpas – un, protams,
uz plīts gatavotu kāpostgalvu, kas ir katras mājsaimnieces lepnums. Kamēr gatavosies gardā maltīte, jums
pastāstīs par vietējām tradīcijām, folkloru, tautastērpiem un valodas īpatnībām. Ļausimies Prāta vētras dziesmas
vārdiem un nogaršosim tēva pieneņu vīnu. Napoleona muiža – vieta, kur pēc nostāstiem apmeties pats
Napoleons. Stāsti un leģendas par šo vēstures laika posmu. Zipliai muižā, kurai pieder viens no lielākajiem
parkiem Lietuvā, šodienu piedzīvojušas 11 ēkas. Te notiek ikgadēji profesionālās mūzikas un mākslas simpoziji.
Ciemošanās Medus ielejā – saimniecībā, kur rūpējas par vairāk nekā 130 bišu saimēm. Bites ievāc gardu, jo gardu medu no ekoloģiskas
vides – Nemunas ielejas pļavām un apkārtējiem mežiem. Medus degustācija un ekskursija bišu dravā. Ciemosimies saimniecībā, kur
gatavo smeķīgu sieru. Mājupceļā Suvalkijas etnogrāfiskā sētā pankūku ēšana un vietējo zāļu tēju malkošana.

RAIBIE RUDENS SVĒTKI DIENVIDLIETUVĀ

2 dienas
Došanās ekspedīcijā uz Dzūkiju – kultūrvēsturiski senu Lietuvas novadu, kura teritorijas lielu daļu klāj biezi meži. 28.09.-29.09. 95
Pateicoties tieši mežu platībām, padomju gados šeit netika uzceltas lielas ražotnes. Labi saglabājusies
tradicionālā ciematu apbūve ar koka mājām no 20. gs. sākuma, vecajiem koka krustiem uz galvenajām ielām.
Nesteidzīgs dzīves ritms un harmonija ar dabu.
Lauku sētas Grikuci piedāvātā programma Griķu ceļš no sēklas līdz galdam. Ne tikai degustēsim, bet paši arī gatavosim babkas un
bandaitės, griķu maizes plācenīšus ar sēņu, dzērveņu vai kādu citu pildījumu, nobaudīsim arī kreptīgo vietējo zālīšu uzlējumu. Merkines
pilskalns, kurā atradās viena no stratēģiski nozīmīgākajām Lietuvas dižkunigaitijas pilīm. Te paveras ļoti skaistas ainavas uz upes ieleju.
Sēņu festivāls Varēnā. Katru gadu septembra pēdējās nedēļas nogalē norisinās sēņu festivāls. Te goda vietā tiek celta rudens meža
karaliene – sēne. To var nopirkt svaigā, sālītā, kaltētā, marinētā veidā, arī dažādos salātos un ēdienos. Ar savām trofejām te ierodas vairāki
simti sēņu kolekcionāru. Festivāla laikā var nobaudīt arī dažādus Dzūkijas nacionālos ēdienus, kā arī vietējās meža ogas. Tas pulcē daudzus
dalībniekus uz sēņošanas čempionātu. Nelielais Musteika ciematiņš, kur joprojām ir dzīvas senās biškopju tradīcijas. Apkārt ciematam
saglabājušās vecās priedes ar dobumiem, kuros mitinās bišu saimes. Medus degustācija. Alītas izslavētā šampanieša degustācija un
ekskursija ražotnē.

NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS

2 dienas
Pažaisles klosteris – viens no nozīmīgākajiem baroka arhitektūras ansambļiem Lietuvā. Kauņas vecpilsēta:
20.04.-21.04. 86
13. gs. pilsdrupas, rātsnams – viens no lieliskākajiem baroka pieminekļiem Kauņā, saukts par balto gulbi, gotiskā 05.10.-06.10.
Pērkona māja. Iespējams apskatīt Baltijas valstīs lielāko akvāriju, kur mājo daudz eksotisku zivju sugu un koraļļu,
un pat sešas haizivju sugas. Birštona – viens no senākajiem Lietuvas kūrortiem, kas izvietojies gleznainajos Nemunas krastos parku
ieskautā teritorijā. 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.

UZ DIENVIDLIETUVU AR BĒRNIEM

Karaīmu kulināra programma, kur katrs varēs piedalīties kibinu (nacionālo pīrāgu) gatavošanā. Traķu ezerpils
ir 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence, gotikas stilā celtā pils ir vienīgā viduslaiku ezerpils Austrumeiropā.
Druskininku kūrorta iepazīšana – atjaunotās koka arhitektūras ēkas slavenajā minerālūdeņu dziedniecības
kūrortā, pastaigas pa parku, gleznainajiem Nemunas krastiem. Brīvajā laikā iespējams apmeklēt Baltijas
lielāko akvaparku Aqua Meduna vai slēpošanas kompleksu Snow Arena. Lietuviešu nacionālā salduma šakotis
tapšana un degustēšana. Apgrieztā māja – viss ar kājām gaisā! Brauciens ar vagoniņu pār Nemunas ieleju,
kur no 45 m augstuma paveras fantastisks skats pār mežu galotnēm un upes ieleju. Enerģijas izlāde, izskrienot
kukurūzas labirintu. Viļņas Ilūziju muzejs ir vieta, kur ne tikai uzņemt smieklīgas un iespaidīgas bildes, bet arī
ļauties prātam netveramai optiskajai ilūzijai. Atsaucīgie muzeja darbinieki ne tikai izstāstīs par eksponātiem,
bet arī piedāvās uzņemt attēlus, lai jūs varētu pozēt kopā ar savu ceļabiedru. Izziņai palīdzēs arī informatīvās
plāksnes ar dažādiem interesantiem faktiem.

2 dienas
19.10.-20.10.

110
75

KURŠU KĀPAS VALDZINĀJUMS AR VELO
3 dienas
Klaipēdas vecpilsētas apskate (ar velo), tagadējais regulārais ielu tīkls te veidojies 17. gs. 18.–19. gs. koka pild- 17.05.-19.05. 140
režģu ēkas, Danes upes krastmala ar vecajām noliktavu ēkām, Teātra laukums, pilsētas simbols Tāravas Anniņa,
!
JAUNUMS
Danes upē noenkurotais burinieks Meridiāns u.c. Kuršu kāpu teju visā garumā iespējams izbraukt pa velo
celiņiem. Brauciens ar velo, baudot spēcinošo priežu mežu gaisu un ļaujot vējam svilpot spieķos un matos. Jodkrantes promenāde un
kuršu rindu mājas, teikām un leģendām apvītais Raganu kalns. Mirušais mežs – Baltijā lielākā pelēko gārņu un kormorānu ligzdošanas
vieta. Nokaltušo priežu zaros te ligzdo ~6500 putnu. Pelēkā kāpa – kādreizējais klejojošo smilšu tuksnesis. Preila un Pervalka – bijušie
zvejniekciemi, kas pārtapuši smalkos atpūtnieku ciematos. Meklēsim Karvaiču pēdas – tā ir viena no senākajām apmetnēm (1509. g.)
Kuršu kāpā – ciemu uzvarēja smiltis, un baznīcā esot varēts iekļūt tikai caur zvanu torni. Vecā kroga kāpa ir augstākā Neringas kāpa
(67,3 m). Romantiskā kūrortpilsētiņa Nida, kuru ar velo iepazīsim citā gaismā. Pāršķirstīsim vēstures lappuses, kas stāsta par cīņu ar
klejojošām smiltīm, un aplūkosim vietas, kur savulaik atpūtušies daudzi ievērojami cilvēki: Tomass Manss, ģeogrāfs Aleksandrs Humbolts,
Prūsijas karaliene Luīze un daudzi jo daudzi mākslinieki. Vējrāžu kolekcija un interesentā koka arhitektūra ar daudzajiem kokgriezumiem.
Neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu un apmeklējot Saules pulksteni.
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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
pludmalēm Ziemeļkiprā, brokastis un vakariņas, ieejas maksas un pusdienas ekskursiju dienās iekļautas cenā.

ceļojuma apraksts

laiks

VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ

8 dienas
13.04.-20.04.
19.04.-26.04.
12.10.-19.10.
26.10.-02.11

DIENVIDKIPRAS DĀRGUMI

8 dienas
27.04.-04.05

cena

675
Viesnīca 4* ar brokastīm un vakariņām pie Vidusjūras, 3 ekskursijas, 3 brīvas dienas atpūtai vai papildu
ekskursijām, veselības Apdrošināšana.
Lidojums Rīga – Stambula – Erdžana.
Kirēnija – kalnu ieskauta pilsētiņa ar seniem namiem, masīvu cietoksni un gleznainu ostu, kur noenkurojušās
645
jahtas, zvejnieku laivas un seni burinieki. Buffavento – viena no trim Ziemeļkiprā esošajām cietokšņpilīm, kas
agrāk pildīja aizsardzības funkciju, brīdinot iedzīvotājus par uzbrukumu no jūras. Panorāmas skati uz jūras horizontu, Kirēnijas kalnu
masīvu un salas vidieni. Gleznainā Bellapais abatija. Galvaspilsēta Nikozija, kurā līdzās sadzīvo krustnešu un Osmaņu impērijas laika
celtnes. Zaļās līnijas šķērsošana kājām un Kipras arheoloģijas muzeja apskate – tas glabā vērtīgāko no antīkās Kipras dārgumiem.
Guzelyurt jeb Skaistā zeme – viena no kulturāli bagātākajām Ziemeļkipras vietām, kas dāsna ar citrusaugiem, zemeņu laukiem, elpu
aizraujošiem dabas skatiem. Pastaiga pa citrusu augļu dārzu un iepazīšanās ar citrusu audzēšanas īpatnībām. Ortodoksālā Sv. Mamas
baznīca mūsdienās pārveidota par ikonu muzeju, bet senas karalistes galvaspilsēta Soli ir kā atgriešanās Romas impērijas laikā.
Papildus iespēja doties ekskursijās ar džipiem kalnos un uz Karpazas pussalu.
Lidojums Erdžana – Stambula – Rīga.
Tiešais lidojums Rīga – Larnaka.
Profitis Elias baznīciņa, leģendām apvītais Mīlestības Tilts – dabīgs klinšu veidojums Vidusjūras krastā. Greko
rags – Famagustas līča tālākais dienvidu punkts, kura klinšainajos krastos izveidojušās neskaitāmas alas un grotas
paspilgtina skaisto ainavu. Agia Napa – reiz pavisam neliels zvejnieku ciematiņš, kas nu piesaista ceļotājus kā
populārākais no Kipras kūrortiem. 16. gs. venēciešu klosteris. Nissi pludmale, Pafosa – Kipras arheoloģiskais
centrs, kur saglabājušās visvairāk un visdažādāko civilizāciju liecības. Dionīsa nams, kur mozaīkas pavisam
nejauši atklāja kāds fermeris, kurš, apstrādājot zemi, pamanīja masīvu zemes slāni, kas vēlāk izrādījās krietni liela
teritorija ar milzīgu vēsturisko vērtību. Antīkā pilsēta Kourion – amfiteātrī nodosimies arheoloģisko izrakumu
izpētei. Kipras salas simbols – Afrodītes līcis! Labos laikapstākļos iespējams peldēties! Larnaka – neliela pilsētas
apskate, Phinikoude palmu alejas. Senā un brīnumu stāstiem apvītā Sv. Lāzara baznīca Larnakā no 9. gs. un
Hala Sultan Tekke mošeja atrodas netālu kā liecība varu un laikmetu maiņām. Sāls ezera apmeklējums. Lefkara –
kalnu ieskauts ciematiņš, kas var lepoties ar vietējo iedzīvotāju sudrablietu un mežģīņu darinājumiem. Grozu
pīšanas meistarklase! Par papildu samaksu iespēja doties uz Kipras galvaspilsētu Nikosiju un vieglas grūtības
pārgājienā uz Kaledonian ūdenskritumu, pa ceļam apmeklējot Omodos ciematiņu Trodu kalnu masīvā.
Tiešais lidojums Larnaka – Rīga.

40

895

Individuālajiem ceļotājiem
Lidojums Rīga – Stambula – Erdžana,
4* viesnīca Oscar resot vai 5* viesnīca Vuni Palace
ar brokastīm un vakariņām,
transfērs (8 dienas / 7 naktis)

OSCAR RESORT HOTEL & SPA 4* BB

TUVU PILSĒTAI, PIE JŪRAS, IESPĒJAMS IZMANTOT 4* UN 5* VIESNĪCU TERITORIJU!
Oscar Resort 4* atrodas Vidusjūras krastā, tās viesiem iespējams brīvi izmantot blakus esošās Vuni 5* viesnīcas teritoriju:
pludmali, sauļošanās terases, dārzu un bērnu spēļu laukumu. 1,5 km līdz Kirēnijas vecpilsētai.
Viesnīcas aprīkojums: pludmale (sauļošanās terase), slēgtais baseins, 3 āra baseini, restorāns, bārs, SPA, Mini Market,
bērnu klubs, valūtas maiņas punkts.
Istabas aprīkojums: balkons vai terase, satelīta TV, seifs, minibārs, fēns vannas istabā, kondicionētājs.
Bezmaksas: sauna, shuttle transports uz Kirēniju.
Par maksu: tenisa korti, izklaides uz/pie ūdens.
Papildu informācija: www.oscarresort.com
Standarta istabas / izlidošanas datums
viena persona divvietīgā istabā
vienvietīga istaba
piemaksa par vakariņām
1. bērns (2-12 gadi)
2. bērns (2-12 gadi)

8 dienas / 7 naktis
19.10.-26.10.
590
765
95 (1. bērnam bez maksas, 2. bērnam 50% atlaide)
525
475

VUNI PALACE HOTEL 5* HB

TUVU PILSĒTAI, PIE JŪRAS, IESPĒJAMS IZMANTOT 4* UN 5* VIESNĪCU TERITORIJU!
Vuni Palace Hotel 5* HB atrodas Vidusjūras krastā, ir sava pludmale un plašas sauļošanās terases. Elegantas istabas,
izsmalcināts SPA centrs un plašās terases vedina uz relaksāciju un atpūtu. 1,5 km līdz Kirēnijas vecpilsētai.
Viesnīcas aprīkojums: pludmale (smilšu/oļu un sauļošanās terases), apsildāms slēgtais baseins, āra baseins,
restorāns, bārs, SPA centrs, sauna, Mini Market, frizētava, fitnesa centrs, bērnu klubs. Kazino. Auto īre.
Istabas aprīkojums: balkons, satelīta TV, virtuves stūrītis ar tējas/kafijas pagatavošanas iespējām, fēns, kondicionētājs, seifs, minibārs.
Bezmaksas: pieeja internetam, galda teniss, minigolfs shuttle transports uz Kirēniju.
Par maksu: SPA centra pakalpojumi, izklaides uz/pie ūdens.
Papildu informācija: www.vunipalacehotel.com
Standarta istabas / izlidošanas datums
viena persona divvietīgā istabā
vienvietīga istaba
piemaksa par viss iekļauts

8 dienas / 7 naktis
19.10.-26.10.
820
1035
185
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tiešie lidojumi

ceļojuma apraksts

laiks

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA 16.04. grupai Lieldienu laiks Madeirā

8 dienas
16.04.-23.04.
17.10.-24.10.
31.10.-07.11.
07.11.-14.11.

cena

Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā – ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem kalnu
1075
un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem virs jūras līmeņa, un visu gadu te
1025
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 laurisilva 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 viesnīcā.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA AR IESPĒJU APMEKLĒT PORTO SANTO SALU
8 dienas
Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā – ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem kalnu 14.05.-21.05. 1095
un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem virs jūras līmeņa, 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. Visas naktis 4* viesnīcā Funšalā. 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 laurisilva 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 viesnīcā.
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO

Atpūta **** talasoterapijas un SPA viesnīcā (all inclusive) okeāna krastā vienā no skaistākajām pludmalēm
Madeiras arhipelāgā. Lidojums Rīga – Funšala – Rīga (tiešais lidojums). Madeiras galvaspilsēta Funšala –
botāniskais dārzs, vecpilsēta un Adegas de Sao vīna darītava ar Madeiras vīniem. 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. Prāmis uz Porto Santo (~2 stundas), skats uz Tuksnešu salām.
Nelielā Porto Santo sala rada plašuma sajūtu un apbur ar kontrastējošo reljefu no klinšainiem krastiem un
robotas krastu līnijas līdz zeltainām pludmalēm un zaļojošām oāzēm. Salas apskate – galvaspilsēta Vila Baleira,
vecpilsēta, Kolumba muzejs. Skatu laukumi klints malā ar tradicionālajiem žogu pinumiem. Smilšu mākslas darbi
Fonte de Areia un bazalta klintis. 3 pilnas dienas atpūtai okeāna krastā **** talasoterapijas un SPA viesnīcā.
Papildus iespējams izbrauciens ar džipiem vai kuģīti. Atgriešanās Madeirā ar prāmi.

8 dienas
17.10.-24.10.
31.10.-07.11.
07.11.-14.11.

1145

MADEIRAS KALNI UN LEVADAS aktīvas atpūtas cienītājiem
8 dienas
Skaistākie pastaigu maršruti Madeiras kalnos un ielejās, gar levadām un okeāna piekrasti.
24.10.-31.10. 995
Grupu pavada Impro grupas vadītājs un sertificēts Madeiras kalnu gids.
Lidojums Rīga – Funšala – Rīga (tiešais lidojums). Madeiras galvaspilsēta Funšala – vecpilsēta un Montes
kalns, no kura paveras skati uz Funšalas ostu. 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. Dosimies cauri laurisilva mežiem,
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.
ATPŪTA MADEIRĀ
8 dienas
Madeira – dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā – ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem kalnu 24.10.-31.10. 815
un dabas skatiem. Madeira ir mājvieta aizvēsturiskajiem laurisilva mežiem (UNESCO), senām tradīcijām un
950
slavenajiem Madeiras vīniem.
Lidojums Rīga – Funšala – Rīga, transfērs uz viesnīcu un iekārtošanās izvēlētajā *** vai **** zvaigžņu viesnīcā.
Papildus iespēja iegādāties 3 dienu ekskursiju programmu (145 EUR) vai atsevišķi katrai dienai paredzētu
ekskursiju programmu. Iepazīsim Madeiras galvaspilsētu Funšalu un tās simbolu – botānisko dārzu, vecpilsētu
un Adegas de Sao vīna darītavu un Madeiras vīnus, Mercado dos Lavradores tirgu. 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
laurisilva 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. Iespēja noskatīties folkloras programmu.
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NVS VALSTIS UN EIROPA // Baltkrievija / Ukraina / Moldova / Polija / Rumānija
ceļojuma apraksts

laiks

cena

UZ MASĻEŅICU BALTKRIEVIJĀ ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā

3 dienas
Minskas apskates ekskursija: sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un Neatkarības prospekti, kuros katra ēka ir kā 08.03.-10.03. 195
arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas. Miras pils, kas iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
Pils kompleksu ieskauj iespaidīgi aizsardzības vaļņi un angļu parks. Radzivilu galvenā rezidence Nesviža –
bastionu ieskauta pils, kas pilnībā atjaunota 2012. g. Pils greznajās zālēs var redzēt oriģinālus eksponātus, kas
piederējuši Radzivilu dzimtai vai viņu laikabiedriem. Pili ieskauj brīnišķīgs 19. gs. veidots parks, kas savulaik bija
lielākais ainavu parks Eiropā. Etnogrāfiskais ciematiņš Dudutki, kur norisināsies masļeņicas svinības. Svētkos
ar tautas dejām un dziesmām sagaidīs folkloras kopas, būs viduslaiku izrādes, bruņinieku cīņas, umurkumurs ar
masļeņicas labumiem veiklākajiem kāpējiem. Protams, būs arī karstas pankūkas un vietējais samagons. Tāpat būs
apskatāmas vējdzirnavas un dzirnavnieka māja, keramikas darbnīca ar amatnieku demonstrējumiem, vecā smēde un kalēja meistardarbi,
salmu aušanas paraugdemonstrējumi. Svētku kulminācijā – salmu lelles Marenas sadedzināšana uz sārta.

BALTKRIEVIJAS LIELAIS LOKS brauciens uz Kupalas svētkiem – Baltkrievu saulgriežiem
ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
7 dienas
Polockas ekskursija, iepazīstot bagāto kultūrvēsturisko mantojumu senākajā Baltkrievijas pilsētā. Piemineklis
05.07.-11.07. 445
Eiropas ģeogrāfiskajam centram. Piemineklis baltkrievu valodas īpatnībai – burtam У. Kultūras un garīgās dzīves
centrs 12. gs. – Sv. Eifrosines klosteris. Vitebska – Marka Šagāla muzejs un mākslas centrs, pilsētas rātsnams,
Blagoveščenskas baznīca, Svētā Uspenska katedrāle, pilsētas vasaras amfiteātris – koncertzāle. Baltkrievu
saulgrieži – Kupalas svētki, kas ir mūsu Jāņu analogs un tradicionāli viskrāšņāk tiek svinēti Baltkrievijas
prezidenta Lukašenko dzimtajā ciemā Aleksandrijā, 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. Rumjancevu
muiža un parks Gomeļā. Turpat Gomeļas tuvumā, Vietkas pilsētiņā, pateicoties noslēgtībai, saglabājušās unikālas vecticībnieku paražas
un tradīcijas. Rečica – vieta, kur baltkrievi jau sekmīgi sūknē savu naftu un šo procesu var apskatīt un iepazīt. Minska – sarkanā baznīca,
katedrāle, Uzvaras un Neatkarības prospekti, kuros katra ēka ir kā arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas, Asaru sala. Bišu pasaule –
viesošanās mūsdienīgā biškopja saimniecībā un seno arodu tradīciju iepazīšana atraktīvu saimnieku vadībā un folkloras ansambļa
uzstāšanās. Miras pils, kas iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Pils kompleksu ieskauj iespaidīgi aizsardzības vaļņi un
angļu parks. Novogrudokas pilskalns un piemineklis Ādamam Mickēvičam. Berezovkas stikla rūpnīca – izzinoša ekskursija pa ražošanas
telpām, iespēja redzēt, kā top labākais Baltkrievijas kristāls.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
BALTKRIEVIJAS ETNOGRĀFIJA, FOLKLORA UN TRADĪCIJAS KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI

ieejas maksas iekļautas cenā
4 dienas
Babci – vieta, kur no zemes aug ārā seni krusti. Berezinas biosfēras rezervāts, kur blakus dabas sargāšanai no- 05.05.-08.05. 325
tiek arī seno tradīciju un ticējumu glabāšana, apmeklētājiem durvis vēris Mitoloģijas muzejs ar ekspozīciju
!
JAUNUMS
par baltkrievu senču ticējumiem, ar pasaules koka modeli, kā arī mitoloģijas taka ar dažādiem meža, purva un
ūdens iemītnieku tēliem. Minska – sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un Neatkarības prospekti, kuros katra
ēka ir kā arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas, Asaru sala. Laukakmeņu muzeja apmeklējums, kur savākti
ar zīmēm un ticējumiem saistīti akmeņi. Bišu pasaule – viesošanās mūsdienīgā biškopja saimniecībā un seno
arodu tradīciju iepazīšana atraktīvu saimnieku vadībā. Minskas kapu apmeklējums, lai vērotu, kā ļaudis svin
Radaunicu – visa ģimene sapulcējas pie dzimtas kapiem, uzkopj, tad turpat, kaut vai uz zemes, uzklāj galdu un
dzimtas lokā iedzer un uzkož, pieminot aizgājušos radiniekus. Krisovas ciema kapsētas apmeklējums, kur atdusas Minskas Valentīna –
mūsu Zilākalna Martas līdziniece, kas spējusi pareģot, dziedināt un ir iecelta vietējas nozīmes svēto kārtā. Uz šo kapu dodas daudzi
svētceļnieki, un Radaunicas laikā tur tiek rīkots krusta gājiens. Etnogrāfiskā kompleksa Dudutki apmeklējums, apskatāmas vējdzirnavas
un dzirnavnieka māja, keramikas darbnīca ar amatnieku demonstrējumiem, vecā smēde un kalēja meistardarbi, salmu aušanas
paraugdemonstrējumi. Viesu mājas Volny Melnik apmeklējums, kur atjaunotajās ūdensdzirnavās iekārtota etnogrāfisku priekšmetu
kolekcija. Baltkrievu etnomūzikas ansambļa Troica vadītāja un folkloras vācēja Ivana Kirčuka uzstāšanās ar dažādu tautas mūzikas
instrumentu demonstrēšanu.
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ceļojuma apraksts

laiks

cena

PAVASARA (RUDENS) BUĶETE PĀRI TRĪS VALSTU ROBEŽĀM

4 dienas
01.05.-04.05.
12.09.-15.09.

199

Merkines piramīda – neparasts inženiertehnisks risinājums, kur stikloto kupolu veido vienādu trīsstūru ideālas
proporcijas, kas piedod vietai īpašu enerģiju un auru, ārstējot pat slimniekus. Merkines pilskalns, kurā atradās
viena no stratēģiski nozīmīgākajām Lietuvas dižkunigaitijas pilīm. Druskininku kūrorta iepazīšana. Grodņa –
viena no skaistākajām un vislabāk saglabātajām senās Lietuvas lielvalsts pilsētām Nemunas upes ielejā. Koložas
baznīca Grodņā celta vēl pirms bīskapa Meinarta ierašanās Ikšķilē! Brauciens ar kuģīti pa Augustovas kanālu –
kopš pagājušā gada tūristiem tiek piedāvāta ekskursija pa šo kanālu, kas savieno ne tikai Vislas un Nemunas
upju baseinus, bet ir arī daļa ūdensceļa no Baltijas līdz Melnajai jūrai. Grodņas cietokšņa forti. Bjalistoka. Trīs
arhitektūras stilus piedzīvojusī Braņicka pils, kas šobrīd gan interjerā, gan pils dārza dekorācijās atspoguļo
baroka laiku, kādreiz dēvēta par Polijas Versaļu. Neliels pārgājiens Suvalku dabas parkā – ļoti gleznains apvidus,
kur pauguri mijas ar ezeriem. Vislabāk to izbaudīt, dodoties nelielā pastaigā pa tūristu takām.

ABPUS DAUGAVAS KRASTIEM BALTKRIEVIJĀ no Rotko līdz Šagālam un Repinam
ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
4 dienas
Daugavpils skrošu rūpnīca – vienīgā tūristiem atvērtā munīcijas ražošanas rūpnīca Baltijā, kurā atrodas Eiropā 22.08.-25.08. 245
vecākais, joprojām strādājošais skrošu liešanas tornis, kur 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, vienīgā vieta Austrumeiropā, kur iespējams iepazīties ar
pasaulslavenā mākslinieka, abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko dzīvi un darbiem. Braslavas
ezeraines nacionālā parka iepazīšana. Mioru Dievmātes Debesbraukšanas baznīca. Vitebska – Marka Šagāla
muzejs un mākslas centrs, pilsētas rātsnams, Blagoveščenskas baznīca, Svētā Uspenska katedrāle, pilsētas vasaras
amfiteātris – koncertzāle. Vitebskas kapsēta, kurā atdusas Dārta Pliekšāne. Zdravņevo – Iļjas Repina muzejmāja. Gorodoks – pilsētiņa,
kurā kādreiz dzīvoja itin daudz latviešu. 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.
CEĻOJUMS PA UN APKĀRT KARPATU KALNIEM Ukrainas Aizkarpati un Rumānija

nacionālās vakariņas, folkloras priekšnesumi un pikniki kalnos iekļauti cenā
9 dienas
Rumānijas pusē mūs pavadīs gids Kristiāns Sarka!
13.07.-21.07. 495
Zamoščas vecpilsēta (iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā), ko daudzo renesanses laika ēku dēļ dēvē
arī par ziemeļu Paduju. Ļvovas vecpilsēta: tirgus laukums, Uspenska baznīcu komplekss, 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, vakariņas nacionālā stilā. Brauciens ar GAZ 66 automašīnu un pārgājiens uz Ukrainas augstāko virsotni Goverlu.
Kādreizējās Bukovinas galvaspilsētas Černovcu apskate, pilsēta Austroungārijas laikā ir bijusi impērijas priekšpostenis un, pateicoties
tam, tikusi pat pie savas krāšņas universitātes ēkas. 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 koka kapu pieminekļiem
rakstīti kodolīgi nekrologi un brīžiem pat amizantas ainas no aizgājēja dzīves. Vamas podnieku darinājumu apskate. Slaveno Tokajas
vīnu degustācija.

ODESA, GAGAUZIJA UN MOLDOVA
7 dienas
Lidojums Rīga – Odesa. Odesas apskate – vietējais, ļoti kolorītais un slavenais Odesas tirgus Privozs, kur, šķiet,
30.04.-06.05. 575
var nopirkt pilnīgi visu, Deribasovkas iela, kas iegājusi folklorā un tagad daļēji ir gājēju zona. Odesas parādes 06.08.-12.08.
fasāde – Piejūras bulvāris, Odesas dibinātāju hercoga Rišeljē un Katrīnas Lielās pieminekļi, slavenās Potjomkina
kāpnes, Operas nams. Dņestras Belgorodas cietoksnis. Gagauzijas galvaspilsēta Comrat, kas šodien ir arī administratīvais centrs, atrodas
Moldovas dienvidu vīna reģionā, pilsētas apkārtnē ir 10 vīna rūpnīcas! Besalma ciemats – Gagauzijas novada kultūras galvaspilsēta.
Vietējie iedzīvotāji izveidojuši antropoloģijas muzeju un saglabājuši pēdējās funkcionējošās vējdzirnavas. 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? Odesas slaveno katakombu apmeklējums. Lidojums Odesa – Rīga.
RUDENS BRĪVDIENAS ODESĀ
5 dienas
Lidojums Rīga – Odesa. Odesas apskate – vietējais, ļoti kolorītais un slavenais Odesas tirgus Privozs, kur, šķiet,
22.10.-26.10. 445
var nopirkt pilnīgi visu, Deribasovkas iela, kas iegājusi folklorā un tagad daļēji ir gājēju zona. Odesas parādes
fasāde – Piejūras bulvāris, Odesas dibinātāju hercoga Rišeljē un Katrīnas Lielās pieminekļi, slavenās Potjomkina kāpnes, krāšņais Operas
nams. Odesas slaveno katakombu apmeklējums. Dņestras Belgorodas (Akermana) cietoksnis. Šabo vīna ražotnes apmeklējums un
ekskursija vēl no cara laikiem slavenajā Šustova konjaka rūpnīcā. Brīvajā laikā – pelde kādā no Odesas pludmalēm Melnās jūras krastā,
Delfinārija vai kāda operas uzveduma apmeklējums. Lidojums Odesa – Rīga.
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EIROPA // Somija / Zviedrija / Polija / Dānija / Vācija
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. Lindgrēnas 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
160
140
118
23
B4
4
188
168
146
30
B2
2
228
208
186
A4
4
203
183
161
37
A2
2
265
245
223
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā), ieejas maksa muzejos un atrakciju parkos.
Ceļojuma laiks: 08.08.-11.08.

TALLINA, TAMPERE, SÄRKANNIEMI ATRAKCIJAS, LEDUS LAIKMETS UN AHHAA 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.
Ierašanās Rīgā ap 21:00.
Cena (EUR)
pieaugušajam
12-16 g. v.
līdz 11 g. v.
150
135
100
Ceļazīmes cenā neietilpst: ēdināšana (izņemot brokastis uz prāmja STAR turpceļā),
ieejas maksa muzejos un atrakciju parkā Särkanniemi.
Ceļojuma laiki: 01.08.-03.08.
ceļojuma apraksts

laiks

BRĪVDIENAS HELSINKOS UN APKĀRTNĒ

3 dienas
16.08.-18.08.

DIENVIDSOMIJAS PANORĀMA

3 dienas
28.06.-30.06.

Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis, Klinšu (Tempellaukio) baznīca, ostmalas tirdziņš. UNESCO
sarakstā iekļautais Suomenlinnas cietoksnis. Kādreizējās Fiskars dzelzslietu rūpnīcas (Fiskars 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.

Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis, Klinšu (Tempellaukio) baznīca, ostmalas tirdziņš. Porvo koka
apbūve un Porvo katedrāle. Kotkas akvārijs – iepazīšanās ar Baltijas jūras iemītniekiem. Krievijas caru foreļu
makšķerēšanas mājiņa un Sapokas parks ar mākslīgo ūdenskritumu Kotkā. Hiidenkirni dabas taka pie
Askolas – vieta, kur var skatīt daudzas klintī izberztas bedres, ko patiesībā radījis ledāja kušanas ūdens, griežot
laukakmeņus, kas kā urbji izveidojuši pat vairākus metrus dziļas alas. UNESCO sarakstā iekļautais Suomenlinnas
cietoksnis.

cena

215
175

215
175

!
JAUNUMS

SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI
5 dienas
Bijušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate. Porvo koka apbūve.
03.08.-07.08. 299
Kotkas akvārijs – iepazīšanās ar Baltijas jūras iemītniekiem. Krievijas caru foreļu makšķerēšanas mājiņa
pie Kotkas. Bijušās somu aizsardzības līnijas nocietinājumi pie Miehikkalas. Saimā kanāls, Imatras krāces, kanjons. R. Blaumaņa un
J. Rozentāla vietas Punkaharju. Olavinlinnas pils Savonlinnā. Pasaulē lielākā koka baznīca Kerimeki. Pārgājiens pa Koli nacionālā parka
pauguru ķēdes virsotni. Outokumpu vecās vara raktuves. Somijas galvaspilsētas Helsinku apskates ekskursija: Klinšu baznīca, Sibēliusa
piemineklis, zivju tirdziņš ostmalā.
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ceļojuma apraksts

laiks

TŪKSTOŠ SALU VIRKNE BALTIJAS JŪRĀ – TURKU ARHIPELĀGS UN ĀLANDU SALAS

4 dienas
27.07.-30.07.

cena

Bijušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate.
250
Pārcelšanās ar maziem prāmīšiem no salas uz salu Turku arhipelāgā – Houtskāres, Korpo, Nagu, Lillandet salu
ainavas. Kokar sala – jau Ālandu ūdeņos. Izbraukums ar motorlaivu uz teiksmaino Kallskar salu, kur ledus un jūras drupināti granīta
gabali ieguvuši 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.

ĀLANDU SALAS UN DROTNINGHOLMAS PILS
4 dienas
Bijušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate.
04.07.-07.07. 190
Pārcelšanās uz Ālandu salām (Tallinn – Mariehamn). 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. Pārcelšanās uz Zviedriju (Mariehamn – Kappelskar). Karaliskās Drotningholmas pils un
krāšņā pils parka apmeklējums Stokholmas priekšpilsētā.
GOTLANDE
6 dienas
Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar mūriem un viduslaiku ieliņām. Fornsal muzejs, kur redzamas
11.08.-16.08. 285
vikingu laiku pārticības liecības un kuršu pēdas salā. Baltiešu bēgļu laiva Slites ostā. Brīvdabas muzejs Bungē.
Faras sala – vieta, kur apstājies laiks: dīvainu klinšu veidojumu – raukaru – 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.
APKĀRT BALTIJAS JŪRAI Polija, Vācija, Dānija, Zviedrija
8 dienas
Gdaņska – vecpilsētā apskatāmi pieminekļi no laikiem, kad Danciga bija viena no varenākajām Hanzas savienības 13.07.-20.07. 525
pilsētām. Eiropas lielākās ceļojošās kāpas – smilšu tuksnesis Sloviņjas nacionālajā parkā. Brauciens ar meža 03.08.-10.08.
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 pils drupas.
NO SĀMU TUNDRAS LĪDZ ZVIEDRIJAS AUGSTAJAM KRASTAM Somija, Zviedrija
8 dienas
UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautie bronzas laikmeta akmens krāvumi pie Lappi.
28.07.-04.08. 530
(Sammallahdenmäki) un Raumas koka vecpilsēta. Haparanda/Tornio – robežpilsēta, līdzīgi kā mums Valka/
Valga. Āvasaksas kalns pie Overtornea – viens no visjaukākajiem skatiem Somijā. Kukkolas krāces, kur pa Tornio upi augšup ceļojošās
zivis, tūristiem par prieku, joprojām tiek ķertas ar tradicionālajiem zvejas rīkiem – murdiem un garkātainām ķeselēm. Luleo Gammelstad
jeb vecā baznīcciema apmeklējums (arī UNESCO aizsardzībā). Boden – zviedru celtais Rodeberg forts, kas izcirsts lielā granīta masīvā, no
kura augšas paveras lielisks skats uz apkārtni, ekskursija pa forta iekštelpām. Zviedrijas lielākais ūdenskritums Stūrforsens. Ostens Hus
jeb Siera mājas apmeklējums Burtrask miestiņā pie Umeo, kur tiek gatavots viens no iecienītākajiem Zviedrijas sieriem. Bjurholmas aļņu
ferma, kur var tiešā tuvumā vērot Eiropas lielākos savvaļas dzīvniekus. Pārgājiens Skulskogenas nacionālajā parkā uz Slattdalberget
kalna muguru un pa 40 m dziļo Slatdalsskrevan kanjonu, t.s. Augstais krasts (arī UNESCO aizsardzībā) – klinšaini, tālu skatāmi līcīši, fjordi
utt. Upsalas apskate.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
LEGOLANDE, KOPENHĀGENA, KOLMĀRDENA
7 dienas
Lidojums Rīga – Bilunda. Slavenās Legolandes apmeklējums vai izbraukums pa Jitlandes pussalas ievērojamāka- 08.08.-14.08.
jām vietām – Dānijas dzimšanas vieta Jellingē, kur rūnakmeņos pirmo reizi minēts tās nosaukums. Esbjergas
milzīgās skulptūras jūras krastā – Men at the Sea. Ribes vecpilsēta – vecākā un arī vislabāk saglabājusies Dānijā.
Egeskovas pils un tās plašais parks. Mazās nāriņas pilsēta – karaliskā Kopenhāgena, Tivolī atrakciju parks.
Teiksmainā Hamleta pils Helsingērā. Brauciens uz Kolmārdenas zoo un safari parku, kur dzīvnieki lielās platībās
mīt apstākļos, kas iespējami pietuvināti dabiskajiem. Neaizmirstamu iespaidu atstāj brauciens gar dzīvnieku
aplokiem. Grona lund atrakciju parks Stokholmā vai mazākiem braucējiem – Astridas Lindgrēnas pasaku tēlu
valstība Junibacken. Grona lund atrakciju parks Stokholmā vai mazākiem braucējiem – Astridas Lindgrēnas
pasaku tēlu valstība Junibacken.

615
495
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EIROPA // Dānija / Norvēģija / Islande
ceļojuma apraksts

laiks

NOSLĒPUMAINĀS FĒRU SALAS

5 dienas
01.07.-05.07.

cena

Lidojums Rīga – Kopenhāgena – Vagar – Kopenhāgena – Rīga.
1225
Fēru (vai Farēru) salas, kas atrodas pašā Atlantijas vidū, tieši Golfa straumes ceļā un vismaz 300 km no tuvākās
cietzemes, pēc National Geographic veiktās aptaujas, atzītas par vienu no 5 pasaules autentiskākajām un
neskartākajām salu grupām. Kā gan citādi, ja te ir tikai 50 000 iedzīvotāju, regulāri kursē tikai viens prāmis
un pāris nelielu lidmašīnu dienā, bet ir pašiem savs parlaments, sava nauda un pastmarkas. Salās joprojām
tiek piekoptas vaļu medības, un tās spītīgi turas ārpus ES. Un zāle te zaļāka nekā citur, un stāvi kalni izaug
tieši no jūras... Salu galvaspilsēta Torshavna ir izstaigājama stundas laikā, bet ne jau pilsētā meklējama šo
salu pievilcība! Nolsojas salas goda vārtu arka, kas veidota no vaļa žokļiem. Vogaras salas ainaviskā rietumu
piekraste ar milzīgas haizivs spurai līdzīgo Tinholmuras saliņu un Gasadaluras ciems noslēgtā ielejā ar ūdenskritumu, kas iekrīt tieši
jūrā, un vienīgais sauszemes ceļš iet cauri nesen izcirstam tunelim. Ļoti augstas un stāvas jūras krasta klintis pie Vestmannas ciema, ko
iespējams apskatīt, tikai izbraucot ar kuģīti.

NORVĒĢIJAS SILTIE ZIEMEĻI – LOFOTU SALAS

4 dienas
Lidojums Rīga – Evenes. Brauciens caur Vesterolu salām ar autobusu līdz Lofotu salām. Viena no savdabīgākajām 07.06.-10.06. 695
vietām uz zemeslodes – Lofotu salas: zvejnieku ciemats ar īpatnējo nosaukumu O (Å), atjaunotā vikingu
konungu mītne Borgē, Lofotu galvaspilsēta Svolvēra. Iespēja doties vieglā 2–3 stundu pastaigā gar atklāto Ziemeļjūras krastu Utakleivas
pussalā Vestvogas salā vai atpūsties Hauklannes pludmalē un doties makšķerēšanas braucienā ar kuģīti pa Troļļu fjordu. Lielākā pilsēta
visā Lofotu un Vesterolu salu grupā – Harstade un izmēros vismazākā Norvēģijas lielpilsēta – Kasfjord City Minitown – jauks joks Kasfjūras
ciema nomalē, kur vairāk nekā simt miniatūrās ēkas celtas no pārstrādājamiem materiāliem. Trondenes forts, kur atrodas pasaulē lielākais
apmeklētājiem pieejamais lielgabals Adolfkannonen ar visu kara laika mašinēriju. Lidojums Evenes – Rīga.

FJORDU ZEME
8 dienas
Lillehammere. Dramatiskā Romsdāles ieleja, Vermas ūdenskritums (Vermafoss). Augstākā vertikālā klints Eiropā – 14.06.-21.06. 425
Troļļu siena. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru. Kailo klinšu 11.08.-18.08. 545
ainavas Dalsnibas kalnā. Beijas ledājs (Bøyabreen). Ieskats ledāju dzīvē – Norsk Bremuseum. Senā, grezniem
kokgriezumiem rotātā Hoperstādes stāvbaļķu baznīca. Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta
Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Pārcelšanās pār Eidfjordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Vikingu
galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.
14.06. – naktsmītnes kempingu mājiņās, 11.08. – naktsmītnes viesnīcās.
NORVĒĢIJAS KONTRASTU LOKS
6 dienas
Lidojums Rīga – Oslo – Rīga. Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana
16.07.-21.07. 745
skulptūru parks. Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Vēringa ūdenskritums (Vøringfoss). Koka arhitektūras 23.07.-28.07.
pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Hardangerfjorda gleznainās 30.07.-04.08.
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 brīvdabas muzejs. Naktsmītnes viesnīcās.
MAZAIS TROLLIS
9 dienas
Romsdāles ieleja. Vermas ūdenskritums. Augstākā vertikālā klints Eiropā – Troļļu siena.
13.07.-21.07. 480
Neaizmirstamais Troļļu ceļš un Stigfosa ūdenskritums. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru,
vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus. Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Sognefjella kalnu un ainavu ceļš. Pārgājiens uz
Nigārdas ledāju. Pārcelšanās pār Sognefjordu. Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles.
Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). 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. Naktsmītnes kempingu mājiņās.
STARP DEBESĪM UZ ZEMI maršruts aktīvās atpūtas cienītājiem turpceļš ar autobusu
Troļļu mēle, Mācītāja kancele, Kjeraga akmens, Buerdāles ledājs. Ceļojums, kurā ir iespēja pabūt trīs
skaistākajos Norvēģijas skatu punktos, kas ierindojami pasaules panorāmas skatu topā!
Hallingdāles ieleja. Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Pārgājiens (2 h) uz Vēringa ūdenskritumu
(Vøringfoss). Brauciens gar ainavisko Sērfjordu. Pārgājiens (10-11 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 (5-6 h) uz Preikestūlena klinti (t.s. Mācītāja kanceli) pie Līsefjorda, no kuras paveras skats uz vienu no
skaistākajām ainavām Eiropā. Pārcelšanās pār Hegsfjordu. Pārgājiens (6-7 h) uz Kjeraga akmeni (Kjeragbolten) –
Līsefjorda kraujas malas plaisā iesprūdušu varenu klintsbluķi, uz kura daži pat mēdz nostāties, lai nofotografētos.
Lidojums Stavangera – Rīga. Naktsmītnes kempingu mājiņās un viesnīcās.
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8 dienas
06.07.-13.07.

595

ceļojuma apraksts

laiks

MAĢISKIE ZIEMEĻI no Troļļu klintīm līdz Abisko kanjonam cauri Nordkapam un Lofotu salām

12 dienas
26.06.-07.07.

cena

PA PĒRA GINTA TAKĀM RONDĀNES, DOVRES UN JOTUNHEIMENAS KALNOS

9 dienas
17.08.-25.08.

Pārcelšanās Tallina – Helsinki. Polārā loka ciematiņš Napapīri. Tankavāras zeltraču vietas, iespēja pašam pamē745
ģināt laimi, skalojot zeltu. Troļļu klintis pie Porsangerfjorda. Nordkaps – 386 m augstā klints Eiropas galējos
ziemeļos, Magerejas salā, kur vasarā saule nenoriet. Senie klinšu gleznojumi Altā. Pārcelšanās ar prāmi pār Lingenfjordu un Ullsfjordu.
Lielākā pilsēta aiz polārā loka – Trumse: modernā Arktiskā katedrāle un Polaria muzejs. Molselvas ūdenskritums un lašu kāpnes.
K. Hamsuna dzīves un darba vietas Hamarejā. Viena no interesantākajām vietām pasaulē – Lofotu salas: zvejnieku ciemati ar mājām
uz pāļiem, atjaunotā vikingu konungu mītne Borgē, Lofotu galvaspilsēta Svolvēra. Iespējas doties pastaigā kalnos Gimsejas salā vai
makšķerēšanas braucienā ar kuģīti uz Troļļu fjordu. Pastaiga pie Abisko kanjona Zviedrijā. Kirunas dzelzsrūdas kalns. Āvasaksas kalns.
Kukkolas krāces Tornio upē. Pārcelšanās Helsinki – Tallina. Naktsmītnes kempingu mājiņās un viesnīcās.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
Lillehammere. Brauciens pa Pēra Ginta kalnu ceļu un iesildīšanās pārgājiens (~ 5-6 stundas).
Pārgājiens Rondanes nacionālā parka kalnos ar kāpšanu 2178 m augstajā Rondslattenā
(~8-10 h). Pārgājiens Dovres nacionālā parka kalnos ar kāpšanu 2286 m augstajā Stūrtoppenā
(~8-10 h). Pārgājiens pa Besingenas krauju (1764 m, sauktu arī par Gjendes plecu vai Āža muguru)
Jotunheimenes nacionālajā parkā, kur šaura klinšu strēmele atdala divus ezerus ar gandrīz 400
metru līmeņa starpību! Turklāt viens no tiem ir tumšā, bet otrs – skaistā zilzaļā krāsā! Vikingu
galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks. Naktsmītnes
kempingu mājiņās.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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JAUNUMS

BRĪVDIENAS ISLANDĒ
5 dienas
Lidojums Rīga – Reikjavika – Rīga (tiešais lidojums).
25.05.-29.05. 1350
Tilts starp kontinentiem. Islandes Republikas galvaspilsēta Reikjavika – gleznainā piekraste un ikoniskais Solfar, 29.06.-03.07.
vēsturiski nozīmīgais Hofdi nams, vecpilsēta, modernā koncertzāle Harpa un pilsētas simbols Hallgrimskirkja.
Islandes dienvidu piekrastes iespaidīgās ainavas, kur sala tiekas ar okeāna plašumu. Melno smilšu pludmale pie Vīkas. Bazalta kolonnas
Reynisfjara. 60 metru augstais Skogafoss ūdenskritums. Iespēja apmeklēt interaktīvo Lavas centru. Islandes zelta loks – slavenais
Geizers un viņa mazais brālis Strokkurs. Zelta ūdenskritums (Gūlfoss), kontinentālo plākšņu atdalīšanās vieta. Senā Islandes parlamenta
tikšanās vieta Tingvelira. Moderna siltumnīcu kompleksa apmeklējums, ieskats Islandes zirgu stallī un zirgu paraugdemonstrējumi.
Iespēja doties dienas ekskursijā uz Islandes sāgu rašanās vietu Snaifelsnes pussalu, apmeklēt haizivju pārstrādes vietu un nogaršot
islandisko delikatesi haizivi, skatīt mītisko Kirkjufell kalnu. Rīts atpūtai un pastaigai pa Reikjavikas centru vai iespēja apmeklēt krāsaino
Reikjanes pussalu un izbaudīt veselīgu peldi Zilajā lagūnā, dabīga lagūna melnu lavas lauku ieskāvumā, kas aprīkota ar koka terasēm,
tiltiņiem un masāžas strūklakām un nodrošina pastāvīgu 37–39 grādu temperatūru. Visas naktis vienā viesnīcā Reikjavikā.
ISLANDES LIELAIS LOKS
8 dienas
Visaptverošākais ceļojums Islandes dabā, vēsturē un kultūrā.
20.07.-27.07. 1845
Ceļojums apkārt Islandei – no Reikjavikas un Atlantijas okeāna un Islandes ziemeļu mītiski skarbajām ainavām
līdz Mīvatnai, austrumkrasta fjordiem, Aisbergu lagūnai un melnās lavas dienvidu piekrastei.
Lidojums Rīga – Reikjavika – Rīga (tiešais lidojums). Islandes Republikas galvaspilsēta Reikjavika – gleznainā piekraste un ikoniskais
Solfar, vēsturiski nozīmīgais Hofdi nams, vecpilsēta, modernā koncertzāle Harpa un pilsētas simbols Hallgrimskirkja.
Snaifelsnes pussala – mini Islande, sāgu rašanās vieta, mītiskais Kirkjufell kalns, haizivju pārstrādes vieta un iespēja nogaršot islandisko
delikatesi haizivi. 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. Iespēja apmeklēt Ziemeļislandes versiju par Zilo lagūnu – Myvatn Nature Baths, kas piedāvā relaksējošu atpūtu. Eiropas
varenākais 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. 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. Jaunais interaktīvais Lavas centrs, stāsts par dzīvi vulkānu pakājē. 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. Moderna siltumnīcu kompleksa apmeklējums, ieskats Islandes zirgu stallī un zirgu
paraugdemonstrējumi. Iespēja apmeklēt krāsaino Reikjanes pussalu un izbaudīt veselīgu peldi Zilajā lagūnā, dabīga lagūna melnu
lavas lauku ieskāvumā, kas aprīkota ar koka terasēm, tiltiņiem un masāžas strūklakām un nodrošina pastāvīgu 37–39 grādu temperatūru.
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BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA cenā iekļautas ieejas maksas!

3 dienas
03.05.-05.05.
27.09.-29.09.

cena

Vigierski nacionālais parks. Vigri klostera komplekss, zvanu tornis, no kura paveras lielisks skats uz visu pussalu
172
un ezeru. Izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. UNESCO pasaules dabas mantojuma sarakstā
ierakstītā Belovežas gārša. Parka teritorijā nav saskatāmas tikpat kā nekādas cilvēka darbības pēdas, meži 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 ciematiņi
22.05.-26.05. 265
ar fahverka stilā celtiem namiem. Betonu nežēlo! Iespaidīgie Mauervaldes bunkuri. Te laika posmā no 1940. g. 21.06.-25.06.
līdz 1944. g. tika uzceltas 250 ēkas, tai skaitā 30 (vēl ļoti labi saglabājušies) dzelzsbetona bunkuri. Skaties un 06.08.-10.08.
knipsē! Fotogēniskā Fromborka – pilsēta ar nelielu, kompaktu, bet ļoti skaistu vecpilsētu jūras krastā. Elblongas 11.09.-15.09.
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. Kartuzy saimniecība, kurā apskatāms Ginesa rekordu grāmatā ierakstītais garākais dēlis pasaulē
un vienlaidus garākais koka kroga galds. Viss ar kājām gaisā! Viesošanās Kašubas namā, kas stāv uz jumta. Jums šķiet, ka tādā nevar
dzīvot? Iesim un apskatīsim, kā ir, kad viss ir ar 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! Malborkas pils – lielākā vācu ordeņa pils Eiropā. Olštinas vecpilsēta. Pilnās burās mājup! Izbrauciens ar kuģīti pa Mazūrijas
ezeriem un mājupceļš.
IZBAUDI BESKĪDU AINAVAS UN POĻU DĀRZUS

5 dienas
24.07.-28.07.

POLIJAS KARPATU DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS AICINĀJUMS cenā iekļautas degustācijas!
Ļubļinas vecpilsēta. Zamoščas krāšņā vecpilsēta, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. Polijas
Karpatu reģions izceļas ne tikai ar folkloras tradīciju atšķirību, bet arī ar īpašu virtuvi... Pusdienās baudīsim
vietējos Karpatu ēdienus. Saldajā veselīgais un garšīgais medus no tīrākajām ganībām un mežiem, ko sauc
par Podkarpacie zeltu. Zvežiņecas pilsēta un alus darītava. Pastaiga līdz Bukova Gora. Sanoka – ziemas kūrorta
pilsēta, kur daļa pilsētas vēl saglabājusi viduslaiku pilsētas vaibstus. Sanokas brīvdabas muzejs, ko uzskata ne
tikai par lielāko, bet arī par kvalitatīvāko visā Polijā. Te apskatāmas Polijas un Ukrainas pierobežai un Karpatu
kalniem 18.–20. gs. raksturīgās saimniecības. Izbrauciens ar kuģīti pa Solinas ezeru. Beščadu kalnu ainavas.
Laņcutas 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 kulinārais mantojums. 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!

5 dienas
10.07.-14..07
07.08.-11.08.

VARŠAVA UN BELOVEŽAS GĀRŠA cenā iekļauta ieejas maksa Kopernika Zinātnes centrā
Izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. Bjalistoka. Pastaiga Braņicku pils parkā. Iespēja apmeklēt ūdens
atrakciju parku Tropicana Mikolajkos. UNESCO pasaules dabas mantojuma sarakstā ierakstītā Belovežas gārša.
Parka teritorijā nav saskatāmas tikpat kā nekādas cilvēka darbības pēdas, meži nav stādīti; 200 gadu un vecākas
koku audzes. Pastaiga vietējā gida pavadībā pa dabas takām, simtgadīgās ozolu un skābaržu audzes, varenie
sumbri, aļņi, brieži. Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, Tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas
strūklaku. Panorāmas skats no 40 m augstuma. Kopernika zinātnes centra apmeklējums Varšavā (cenā!).
Sešās izstāžu zālēs ar vairāk nekā 400 eksponātiem zinātnei var veltīt visu dienu. Gaismas un mūzikas strūklaku
parks. Pirms mājupceļa paši gatavosim šokolādi no svaigi maltām kakako pupiņām. 20. gs. pirmajā pusē celtais
Stancziky dzelzceļa viadukts – augstākais Polijā, kas atgādina senos romiešu akveduktus.

4 dienas
18.07.- 21.07.

Ceļojums Polijas skaistāko dārzu un parku vēsturē! Cenā iekļautas ieejas maksas dārzos! Kapias daiļdārzs –
dārzkopības entuziasts Broņislavs Kapia kopš 1979. gada iekopis vairākus tematiskos dārzus, kurus nemitīgi
papildina ar jaunām augu sugām. Te ir Angļu dārzs, Maņu dārzs, Labirints, Romantiskais dārzs, Klusais dārzs
un vēl daudzi citi. Belsko-Bjalas apskate. Japāņu dārzs pie Belsko-Bjalas. Živjecas ieleja ar krāšņiem skatu
laukumiem. Iespēja doties ar pacēlāju uz Žaro kalna virsotni, no kuras paveras pasakainas Beskīdu kalnu ainavas.
Baroka stilā iekoptais Arkadia dārzs Lovičā, kas iekārtots jau 18. gs. 60. gados. Frederika Šopēna dzimtās mājas
un parks Želazova Volā. Varšavas gaisa dārzs – universitātes bibliotēkas botāniskais jumta dārzs. Varšavas
vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku. Lazenku pils parks.
Šmita stādaudzētava – pazīstama ne tikai Poljā, bet arī Latvijā. Stādaudzētava ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi,
kas piedāvā ap 1500 dažādu augu sugas. Stādus iespējams iegādāties!
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ceļojuma apraksts

laiks

IZGARŠO VISLAS IELEJU cenā iekļauta maksa apskates objektos, ēdināšana un degustācijas!

5 dienas
26.06.-30.06.

cena

ZIEMEĻPOLIJAS DĀRZI

5 dienas
03.07.-07.07.

Ceļojums kopā ar latviski runājošu poļu gidi, kas studējusi Latvijā un pārzina gan poļu, gan latviešu tautu
355
smalkumus! Ciechocinek pilsēta Vislas upes ielejā ir viens no SPA kūrortiem Polijā – neparastas sāls
gradētavas rada veselīgu mikroklimatu un palīdz ārstēt elpošanas, ādas, alerģiskās, vairogdziedzera u.c.
slimības. Pusdienas vietējā krodziņā, iepazīstot reģiona virtuves specifiku. Toruņa – gotikas pērle un
UNESCO pasaules kultūras mantojums. Pilsēta tiek uzskatīta par vienu no skaistākajiem viduslaiku arhitektūras
kompleksiem Polijā. Kopernika dzimtās pilsētas Toruņas piparkūku muzejā gatavosim paši savas piparkūkas.
Visuma izpēti veiksim pilsētas planetārijā. Maizes ciematiņā būs iespēja piedalīties maizes cepšanā un
degustācijā, kā arī pusdienās baudīt vietējo firmas ēdienu. 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 Polijā tiek dēvēta par iemīļoto pilsētu un tās senākās daļas plānojums saglabājies no
viduslaikiem. 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:
faszinki, pierogi u.c.
Ceļojums skaistāko dārzu pasaulē! Kauņas Botāniskais dārzs. Labirintu takas un daiļdārzu daudzveidība pie
Tčevas un 19. gs. dibinātais Wirty arborētums. Orles botāniskais dārzs ar Tālo Austrumu elementiem – ūdens
dārzs pēc labākajiem Austrumu paraugiem (ar tiltiņiem, skulptūrām, ūdenskritumiem). Ceļojums pa neparasto
Kašubas novadu, kas izceļas ar ainavu un reljefa daudzveidību, dzidrajiem ezeriem. Viss kājām gaisā! Viesošanās
Kašubas namā, kas stāv uz jumta. Slavenākie un lielākie daiļdārzi visā Ziemeļpolijā Hortulus. Tie liks aizrauties
elpai! Labirinti, ~30 tematiskie dārzi un stādaudzētava. Stādus iespējams iegādāties! Sopotas un Gdaņskas
apskate – vēsturiskā Danciga arī mūsdienās saglabājusi krāšņās namu fasādes. Olīvas parks un ērģeļmūzikas
koncerts Olīvas baznīcā Gdaņskā. Elblongas atjaunotā vecpilsēta.
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JAUNUMS

SUVALKIJA UN MAZOVIJA AR JANĪNU KURSĪTI Polija un Lietuva
5 dienas
Sudargu pilskalnu komplekss – ļoti ainaviska vieta, kur Nemunas upes krastā vienkopus aplūkojami 5 pilskalni. 24.07.-28.07. 295
Suvalkijas nacionālo ēdienu baudīšana Šakiai mazpilsētā (iekļauta cenā!). Vietējās tradīcijas, folklora,
!
JAUNUMS
tautastērpi un valodas īpatnības. Zipliai muiža ar vienu no lielākajiem parkiem Lietuvā un iespaidīgais Prano
Sederevičiaus skulptūru dārzs. Bjalistoka un Braņicku pils parks. Kurpie etnogrāfiskais ciematiņš, kur gandrīz katrs iedzīvotājs iesaistīts
kādā folkloras kopā vai seno amatu ģildē. Iepazīsim kurpie kultūru un vēsturi. Loviča – Polijas tautastērpu galvaspilsēta. Frederika Šopēna
dzimtās mājas – muzejs Želazova Volā. Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku,
Sigismunda III piemineklis, karaļpils, katedrāle. Izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem.
SILĒZIJAS DABAS UN VĒSTURES KOLORĪTS visas naktis – vienā viesnīcā!
6 dienas
Vroclavas vecpilsēta: Doma sala, Tirgus laukums, gotikas stilā celtās Sv. Elizabetes un Sv. Marija Magdalēnas
30.07.-04.08. 299
baznīcas. Vroclavas Botāniskais dārzs. Simtgades zāle – izstāžu un sporta zāle, kas iekļauta UNESCO pasaules
!
JAUNUMS
mantojuma objektu sarakstā. Dosimies Vroclavas rūķu meklējumos! Volbrica. Viduslaiku pilsētiņa Švidņica.
UNESCO pasaules mantojumā iekļautā Miera baznīca, kas būvēta no kokiem, māliem un siena. Augšsilēzijas pērle un trešā lielākā pils
Polijā – Ksjondžas pils (Książ). Osovka un angļu bruņinieku Grodno pils. Kamenna Gura pilsēta. Miniatūru parks Zabytkow Dolnego
Slaska – visa Polija miniatūrā. Vang stāvbaznīca – izglābta no nojaukšanas Norvēģijā, savu vietu atrada Lejassilēzijā. Jeļeņa Gura. 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. Bistrzyca Klodzka – viduslaiku pilsētiņa ar vienīgo sērkociņu muzeju
Polijā. Na Pomezi pazemes ala. Zelta raktuves – pazemes muzejs, kur katram ir iespēja izmēģināt laimi zelta skalošanā.
PARADOKSĀLĀ AUSTRUMPOLIJA cenā iekļautas ieejas maksas un degustācijas!
5 dienas
Cenā iekļautas ieejas maksa apskates objektos, ēdināšana un degustācijas! Viesošanās lielajā sinagogā
14.08.-18.08. 320
Tikocinā. Čehanovjecas brīvdabas muzejs – nogaršosim labumus, ko piedāvā vietējie iedzīvotāji. Grabarka –
izrādās, arī Polijā ir krustu kalns! Tradicionālas poļu pusdienas krogā. Čartorisku pils Pulavos. Kazimirža – viena
no skaistākajām Polijas mazpilsētiņām, kura atrodas Vislas krastos. Pilsētiņas panorāmu iespējams aplūkot no
kāda paugura, ko vietējie iedzīvotāji nodēvējuši par Trīs krustu kalnu. 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 papildus senlaicīgajām etnogrāfiskajām
muzeja mājiņām un darbarīkiem glabā arī aizraujošu meteorītu kolekciju. Bagātīgi klāts galds ar vietējās virtuves
labumiem! Zamošča – UNESCO sarakstā iekļautā pilsēta ar izcilajiem itāļu renesanses saglabātajiem paraugiem: Zamoščas pils, lielais
tirgus laukums, akadēmijas ēkas. 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. 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 mošeju un atšķirīgo kapsētu. Studžeņica – viens no jaunākajiem poļu svētceļojumu galamērķiem, kur brīvdabas misi vadījis
Jānis Pāvils II.
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laiks

VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA

5 dienas
21.08.-25.08.

cena

Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku, Sigismunda III
255
piemineklis, karaļpils, katedrāle, Lazenku pils parks, Vilanovas pils. Jasna Goras klostera komplekss Čenstohovā.
Pāvesta Jāņa Pāvila II dzimtā pilsēta Vadovice. Otrā pasaules kara upuru piemiņas memoriāls Osvencimā. Zaļipje – apbrīnojams
etnogrāfiskais ciemats ar koši apgleznotiem namiem. Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāveles pils un cietoksnis, tirgus laukums,
Sv. Maricas baznīca, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. 2 stundu ekskursija sāls racēju pazemes pilsētas Veļičkas labirintos.

ZIEMEĻPOLIJAS SKICES
4 dienas
Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu. 20. gs. pirmajā pusē celtais 28.08.-31.08. 199
Stancziky dzelzceļa viadukts – augstākais Polijā, atgādina senos romiešu akveduktus. Draudzības kurgāns –
!
JAUNUMS
Krievijas, Polijas un Lietuvas robežpunkts. Mazūrijas Fudzi kalns – Gora Cisowa (256 m v.j.l.) Suvalku dabas
parkā, no kura paveras izcili gleznains Mazūrijas apvidus. Goldapas sāls gradētavas – uzelposim veselīgi! 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! Hēlas strēle – nelieli senie zvejnieku ciematiņi. Malborkas pils –
lielākā vācu ordeņa pils Eiropā. Elblongas atjaunotās vecpilsētas apskate. Par papildu samaksu izbrauciens ar kuģīti pa inženierijas
meistardarbu – Elblongas kanāliem. Olštinekas būvniecības muzejs. Elkas promenāde.
KRAKOVA UN APKĀRTNE
5 dienas
Krakova: karaļu kronēšanas vieta – Vāveles pils un cietoksnis, tirgus laukums, Sv. Maricas baznīca, Floriāna
22.10.-26.10. 265
tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca. Brīvais laiks Krakovā. 2 stundu ekskursija sāls racēju pazemes pilsētas Veļičkas
labirintos. Tarnova – pilsēta, kurā sākas Karpatu kalni. Katovice ar jūgendstila apbūvi. Zaļipje – apbrīnojams etnogrāfiskais ciemats ar
koši apgleznotiem namiem. Jasna Goras klostera komplekss Čenstohovā – lielākais noslēpums ir Melnās Dievmātes svētbilde, kurai
piemīt spēja darīt brīnumus.
JAUNĀ GADA LUSTES UN PARADOKSI ZIEMEĻPOLIJĀ laimīgu Jauno 2020. gadu!
4 dienas
Romantiskā Olštinekas vecpilsēta svētku laikā. Būvniecības muzejs, kur skatāmas ēkas no Vārmijas, Mazās
29.12.-01.01. 255
Lietuvas, Sembas un Mazūrijas. Malborkas pils – lielākā Vācu ordeņa pils Eiropā, ievērojams viduslaiku
arhitektūras un vēstures piemineklis. Savā laikā tā kalpojusi par ordeņa lielmestra rezidenci. Pilī apskatāmas mestra un ordeņa brāļu telpas
ar viduslaiku krāsnīm, flīzēm un mēbelēm, pils kapellas, saimniecības un palīgtelpas. Gdaņska (Danciga) svētku noskaņās. Izbrauciens
zirgu pajūgā pa neparasto Kašubas novadu. Vecā gada aizvadīšana un jaunā sagaidīšana! Ceļotājus sagaida kāpiens mākoņos, jautri
folkloras kopas priekšnesumi, pilnīgi traka uzņēmēja ideja – māja ar kājām gaisā. Tā ir zeme, kurā vietējie runā ļoti dīvainā poļu valodā,
dzer paniņas, šņauc tabaku un ar cieņu valkā tautastērpus. Šimbarkas saimniecība, kurā uzstādīts Ginesa rekordu grāmatā ierakstītais
garākais koka krogus galds (no viena koka) pasaulē. Lustīgas Jaungada svinības kopā ar vietējiem pie īstena kašuba! 00:00 – svētku salūts!
JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA VARŠAVĀ laimīgu Jauno 2020.gadu!
3 dienas
Vilanovas pils dārza apmeklējums un gaismas instalācijas Karaliskais gaismas dārzs (iekļauts cenā!). Pils parka
30.12.-01.01. 170
teritorija izgaismota ar krāsainām lampiņām, radot sajūtu kā pie Alises Brīnumzemē. Otrās dienas rīta pusē:
Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku, Sigismunda III piemineklis, karaļpils,
katedrāle. Par papildu samaksu: Zinātņu akadēmijas tornis vai Kopernika Zinātnes centra apmeklējums Varšavā. Jaunā gada
sagaidīšana vecpilsētas sirdī pie karaļpils, pilsētas baznīcu zvaniem zvanot, kad debesis izrotā koša uguņošana.
PA FATRU UN TATRU KALNU VIRSOTNĒM

9 dienas
27.07.-04.08.

RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS

6 dienas
13.07.-18.07.
29.07.-03.08.
10.08.-15.08.

Aklimatizācijas gājiens uz Velky Krivan – Mala Fatra kalnu augstāko virsotni (1709).
Krāšņās Demanovas stalaktītu alas ar pazemes zālēm un eju labirintiem. Pārgājieni Zemajos Tatros – traverss no
Jasnas un virsotņu Chopok (2024) un Dumbier (2043) iekarošana. Termālais baseins Bešenovā. Vairāki nopietni
pārgājieni pa marķētām tūristu takām dažādos Augsto Tatru rajonos – pa skaistāko Rietumu Tatru ieleju
Rohačska dolina ar ūdenskritumu un trīs ezeru kaskādēm. Pārgājiens gar šauro Biely potok izgrauzto kanjonu,
cauri mežam un pāri klintīm uz skaistāko Fatru kalnu virsotni Velky Rozsutec (1610) Mala Fatra dabas parkā.
Augsto Tatru interesantākie objekti – Bystre Sedlo pāreja no Štrebske Pleso un maģiskā Krivan virsotne (2450).
Belianskas stalaktītu alas. Maltītes slovāku nacionālajos krodziņos Zbojnicka Koliba ar lielisku čigānu mūziku un
Šalaš Krajinka. Poprada ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā un termālo baseinu kompleksu Aquacity.
Kalnu instruktori – Andris Krūmiņš un Silvija Lipska.
Divas kalnu dienas Slovākijas Tatros: brauciens ar pacēlāju Zemajos Tatros un pārgājiens uz
virsotni Chopok; Augstajos Tatros – Stary Smokovec apkārtnē – brauciens ar kalnu tramvaju,
pārgājiens pa marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klintīm. Krāšņās
Demanovas stalaktītu alas ar pazemes zālēm un eju labirintiem. Spiškas cietoksnis – varenākais
viduslaiku nocietinājums Slovākijā (UNESCO). Brauciens ar plostiem pa Dunajecas upi un
nacionālā maltīte kalniešu tautas goralu viesmīlībā. Pelde un aktīva atpūta termālajos ūdeņos –
termālo baseinu kompleksā Aquacity Popradā un ūdens atrakciju parkā Tatralandia pie Liptovsky
Mikulaš. Trīs naktis viesnīcā Tatru kalnu centrā Popradā ar simpātiskiem krodziņiem vecpilsētā.
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275
185

ceļojuma apraksts

laiks

BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ

5 dienas
01.05.-05.05.
26.06.-30.06.
24.07.-28.07.
26.08.-30.08.

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.

cena

220

150

IZBAUDI SLOVĀKIJU

7 dienas
16.09.-22.09.

395

NO BESKIDIEM POLIJĀ LĪDZ AUGSTAJIEM TATRIEM SLOVĀKIJĀ

7 dienas
15.07.-21.07.

299

Varenā Oravas pils – viena no iespaidīgākajām Slovākijā. Brauciens ar plostiem pa Vahas upi pie Žilinas. Klinšu
radzes un kanjoni Sulovske Skaly dabas parkā. Brauciens ar kalnu tramvaju Augstajos Tatros un pārgājiens pa
marķētām tūristu takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klinšu bluķiem. Tradicionālā slovāku aitu 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
Kastelan alus darītavā. Slovāku tradicionālā salduma Skalicky Trdelnik pagatavošanas īpatnības – līdzīgi kā leišu
Šakoti, to gatavo, grozot mīklu uz atklātas uguns.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
Brauciens pa Karpatu kalnu Beskidu grēdu. Pārgājiens uz Babia Gora virsotni Beskidu kalnos. Brauciens ar
plostiem pa Vahas upi pie Žilinas. Klinšu radzes un kanjoni Sulovske Skaly dabas 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.

SLOVĀKIJAS NACIONĀLIE DABAS PARKI
7 dienas
Brauciens ar pacēlāju uz Velky Krivan – Mala Fatra kalnu augstāko virsotni (1709 m) – un pārgājiens pa kalnu 18.08.-24.08. 299
kori. Brauciens ar plostiem pa Vahas upi pie Strečno, Mala Fatra nacionālajā parkā. Pārgājiens pa mežonīgo
!
JAUNUMS
Nove diery aizu pa taku, kas ved gar upītes gultni: ūdenskritumi, klintis un kanjoni, kas ieved pavisam citā –
gluži vai pasaku pasaulē. Klinšu radzes un kanjoni Sulovske Skaly dabas parkā. Krāšņās Demanovas stalaktītu alas ar pazemes zālēm
un eju labirintiem. Brauciens ar pacēlāju Zemajos Tatros un pārgājiens uz virsotni Chopok. Ohtinas aragonīta ala – viena no pasaulē
nedaudzajām alām, kur redzami ne vien jau pierastie stalaktīti-stalagmīti, bet arī retā aragonīta minerāla kristāli. Pārgājiens Slovenskij Raj
dabas parkā pa mežonīgu upīšu ielejas taku. Maltīte slovāku nacionālajā krodziņā Zbojnicka Koliba ar lielisku čigānu mūziku. Pelde un
atpūta termālo baseinu kompleksā Aquacity Popradā. Brauciens ar kalnu tramvaju Augstajos Tatros un pārgājiens pa marķētām tūristu
takām gar kalnu upi, ūdenskritumiem, klinšu bluķiem.
MALA FATRA NACIONĀLAIS PARKS SLOVĀKIJĀ
5 dienas
Brauciens ar plostiem pa Vahas upes līkumiem pie Strečno, Strečno un Starghradas pilsdrupas tās krastos.
06.08.-10.08. 199
Brauciens ar pacēlāju uz Velky Krivan – Mala Fatra kalnu augstāko virsotni (1709 m) – un pārgājiens pa kalnu
!
JAUNUMS
kori, lūkojoties uz apkārtējo kalnu un mežaino ieleju ainavu. Pārgājiens pa mežonīgo Nove diery aizu pa taku, kas
ved gar upītes gultni: ūdenskritumi, klintis un kanjoni, kas ieved pavisam citā – gluži vai pasaku pasaulē. Pārgājieni uz Sokolie (1170 m)
un Boboty virsotnēm, kas veido Vratnas ielejas vārtus. Varenās Oravas pils apmeklējums – viena no iespaidīgākajām un ikoniskākajām
viduslaiku celtnēm Slovākijā.
BRATISLAVA, VĪNE UN KRAKOVA ADVENTES LAIKĀ

Bratislava pie Donavas ar dzīvīgajām gājēju ieliņām, strūklakām, kolorītiem pieminekļiem un slovāku nacionālajiem krodziņiem. Austrijas galvaspilsēta Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence
Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera, Hundertvasera arhitektūra, brīvais laiks Ziemassvētku tirdziņos
vecpilsētā. Krakova: Polijas karaļu kronēšanas vieta – Vāvelas pils komplekss, tirgus laukums ar baložiem,
Sv. Maricas baznīca ar taurētāju zvanu tornī, Floriāna tornis, Sv. Pētera un Pāvila baznīca.

BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE

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

5 dienas
11.12.-15.12.

199

!
JAUNUMS

6 dienas
09.07.-14.07.
21.10.-26.10.

285
220
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UNGĀRU VIESMĪLĪBA UN SILTIE ŪDEŅI

5 dienas
18.04.-22.04.
14.11.-18.11.

cena

Katru dienu izklaides un gastronomiskās baudas ungāru tradīcijās!
225
Egera: katedrāle, cietoksnis, turku laika minarets. Dziednieciskie termālie baseini veldzei un atpūtai. Egeras
199
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.

TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA
6 dienas
Miškolca: termālie minerālūdens baseini klinšu alā. Barokālā Egera, vīnu degustēšana Tokajas novadā. Mācītu
01.05.-06.05. 265
zirgu izrāde Ungārijas puštā – brīvdabas izklaides pasākums ar ungāru tradicionālo maltīti. Budapešta:
Varoņu laukums, vecpilsēta Budas kalnā, Zvejnieku bastions, Māķāša katedrāle, Gellerta kalns, Vācas iela un tirgus. Baseini un pirtis
Sēčeņi minerālūdens baseinu kompleksā, vakariņas ar folkloras programmu un čigānu mūziku nacionālajā čārdā, naksnīgā Budapeštas
panorāma, kuģojot pa Donavu.
JAUNGADA LUSTES UNGĀRIJĀ balles programma ceļojuma cenā
5 dienas
Gadumijas balle ar Vecgada vakariņām, ungāru mākslinieku programmu, dzīvo balles mūziku un kokteiļu bāru – 29.12.-02.01. 360
tas viss ceļojuma cenā! 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 2020. gada pirmajā dienā Sēčeņi baseinos
Budapeštā.
IZBAUDI UNGĀRIJU RUDENĪ ieejas maksas un degustācijas iekļautas ceļazīmes cenā
Tokajas novada karaliskie vīni: unikāli vīna pagrabi, godalgotu vīnu degustācija.
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.

7 dienas
21.09.-27.09.

465

VĪNES JŪRA, BALATONA EZERS UN DONAVA – NO BRATISLAVAS LĪDZ BUDAPEŠTAI
7 dienas
Slovākijas galvaspilsēta Bratislava pie Donavas. Šoprona ar vienu no skaistākajām Ungārijas vecpilsētām.
04.08.-11.08. 345
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, 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.
UNGĀRIJAS UN SLOVĀKIJAS DABAS TŪRE AR BESKIDU KALNIEM POLIJĀ
6 dienas
Pastaiga Tengerszem dabas parkā pa taku, kas ved gar pamestu marmora raktuvju malu, kas apaugusi ar mežo- 17.06.-22.06. 275
nīgu veģetāciju un pārvērtusies par ezeru ar augstām, vertikālām klinšu sienām, kas spoguļojas dzidrajos ezera 22.07.-27.07.
ūdeņos. Tokajas novada karaliskie vīni. Ungāru līdzenumu stepes – puštas iepazīšana Hortobages nacionālajā
!
JAUNUMS
parkā un 9 arku tilts – šī parka simbols. Hajdūsoboslo termālie brūnā ūdens baseini. Ohtinas aragonīta ala –
viena no pasaulē nedaudzajām alām, kur redzami ne vien jau pierastie stalaktīti-stalagmīti, bet arī retā aragonīta minerāla kristāli.
Pārgājiens Slovenskij Raj dabas parkā pa mežonīgu upīšu ielejas taku – ūdenskritumi, klintis un kanjoni, kas izskatās gluži kā pasaku
pasaule. Pārgājiens uz Babia Gora virsotni Diabliak Beskidu kalnos Polijā.
ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE katru dienu izklaides Ziemeļungārijas tradīcijās!

7 dienas
Tapolca Miškolcā – baseini ar piecām zālēm un saunu klinšu alā. Tokajas novada karaliskie vīni. Egera: kated17.08.-23.08. 320
rāle, 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.
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AKMENS STABI UN ARKAS, KALNI, AIZAS, ALAS UN EZERI – APBRĪNOJAMĀ BULGĀRIJA

11 dienas
10.07.-20.07.

cena

Bulgārija pārsteigs mūs ar dabas brīnumiem! Iespēja gan apskatīt alas, aizas un dabas parkus, gan aktīvi
795
atpūsties Bulgārijas kalnos, gan mundrumam veldzēties kalnu minerālūdens SPA!
Lidojums Rīga – Stambula – Sofija. Bulgārijas galvaspilsēta Sofija ar varenajiem bulvāriem un Ņevska katedrāli. Iskar Gorge – ainavisks
ceļš Sofijas tuvumā. Belogradchik klintis – akmens stabi un Devetashka alas kā arkas pie Veliko Tarnovo. Pa ceļam uz Bulgārijas dienvidu
daļu rosīgais Etara etnogrāfiskais ciematiņš, brauciens pāri Šipkas kalnu pārejai, rožu pilsēta Kazanlyk un bulgāru renesanses pilsēta
Plovdiva ar iespēju ceļot laikā – romiešu forums un turku minareti, kristiešu dievnami un antīkā amfiteātra drupas... Bulgārijas Rophodi
kalnu mežonīgākā daļa: Trigrad aiza un Jagodinas stalaktītu alas. Izbrauciens kalnos ar džipiem uz skatu platformu. Dabas diena
Rilas kalnos pie 7 maģiskajiem ezeriem. Bulgārijas kalni ir bagāti ar ārstnieciskajiem minerālūdens avotiem, tos varēsiet izbaudīt
pēc aktīvas atpūtas kalnos. Bulgārijas sakrālās mākslas šedevrs Rilas klosteris (UNESCO) gleznaino Rilas kalnu ielokā. Dienvidbulgārija:
pasaules dziednieces Vangas dzīves un darba vieta Rupītes, Meļņikas smilšakmens klintis. Folkloras programma – nacionālie tērpi,
mūzika, dejas... Vitoša kalnu masīvs netālu no Sofijas ar savdabīgajām akmens upēm. Bulgāru vīnu un nacionālo ēdienu baudīšana,
izjūtot vietējo cilvēku viesmīlību. Lidojums Sofija – Stambula – Rīga.

VARENĀS BULGĀRIJAS KALNU VIRSOTNES UN MAĢISKIE EZERI
9 dienas
Kalns nav tikai reljefa forma, kas paceļas augstu virs tuvākās apkārtnes.
05.08.-13.08. 745
Kalni ir mērķis, izturība, sadarbība un apliecinājums, vainagojums, neizsakāms gandarījums,
tā ir brīvības sajūta, esot ciešā 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. Vitoša kalnu masīvs netālu no Sofijas ar savdabīgajām akmens upēm.
Pastaiga līdz Cherni Vihr (2290 m v.j.l.) virsotnei. Bulgārijas galvaspilsēta Sofija ar varenajiem bulvāriem un
Ņevska katedrāli. Pārgājiens 6. augstākajā kalnu masīvā Eiropā un augstākajā Balkānu pussalā – Rilas kalnu
masīvā, kuram raksturīgas asas un šķautnainas virsotnes – Maļovica (2729 m.v.j.l.) un austrumeiropas augtākā
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 gadus veco priedi Baikuševa –
mura un kalnu ezerus. Baltās marmora virsotnes Vihren (2914 m v.j.l.) iekarošana, kurā savulaik atradies slāvu augstākās dievības Perūna
tronis, pateicoties kuram kalni ieguvuši savu vārdu. Lidojums Sofija – Stambula – Rīga.
Kalnu instruktors Laimonis Petrusevičs.
NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI Bulgārija un Turcija
10 dienas
Iespēja izjust gan senatnes elpu, gan atpūsties Melnās jūras krastā!
13.09.-22.09. 795
Lidojums Rīga – Stambula – Rīga. Plovdiva: vecpilsēta, romiešu forums un amfiteātra drupas, kristiešu dievnams
un turku laika minarets. Apgleznotie Plovdivas renesanses laika koka nami. Rilas klosteris (UNESCO) 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. Etara 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, Topkapi pils, Lielais tirgus. Edirne – senā Osmaņu valsts galvaspilsēta: Selima mošeja un senais tirgus.
PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS
9 dienas
Iespēja aktīvi atpūsties, doties kalnu pārgājienos, baudīt patiesu viesmīlību, senas tradīcijas, folkloru, degustēt 13.07.-21.07. 545
vīnus un apmeklēt aitas piena sierotavu, iepazīt nacionālo virtuvi Transilvānijas lauku sētās piedāvātajās
vakariņās!
Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksas apskates objektos, degustācijas Transilvānijā!
Turpceļā Egera – iespaidīgais cietoksnis, minarets. Vīna pagrabu apmeklējums Daiļās kundzes ielejā. Orodea
atjaunotās vecpilsētas apskate, ērģeļmūzikas koncerts. Tipisks rumāņu ciematiņš Rasca – iespēja izjust
nacionālo vidi un izgaršot vakariņas, kas gatavotas tradicionālā stilā. 112 m zem zemes esošās Turdas
sālsraktuves – viena no pasaulē vecākajām sāls ieguves vietām. Novada vīnu degsutācija. Rumāņu tradicionālās
amatniecības centrs Korunda. Brauciens pāri gleznainajiem Hargitas kalniem uz Lobogo minerālūdens avotu. Pastaiga kalnos Ghimes
novadā – lauku sētas apmeklējums, pikniks. Csango novada folkloras programma. Tēju un garšvielu iepazīšana Avramesti. Kartupeļu
maizes cepšana Soimusu Mic ciematā. Grāfa Vlada Drakulas dzimtā pilsēta Segešvāra (UNESCO). Pārgājiens pa Turdas aizu – krāšņu
klinšu ieskautu kanjonu. Izvorul Crişului kalvinistu baznīca un etnogrāfiskais ciemats ar tradicionālo amatniecības izstrādājumu
tirdziņu. Stanas ciematā – brauciens ar kalnu vilcienu, pārgājiens, maltīte vietējās tradīcijās, folkloras programma un nacionālo tērpu
paraugdemonstrējumi. Mājupceļā pelde termālajos baseinos klinšu alā Miškolcā. Tokajas vīnu degustācija.
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RUMĀNIJAS LIELAIS LOKS

11 dienas
16.08.-26.08.

cena

Rumānija mēdz pārsteigt un likt sevi apbrīnot – pilis, galvu reibinošs ceļš kalnos un daudz kas cits, kas jāatklāj
695
katram ceļiniekam. Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksas apskates objektos,
degustācijas Rumānijā!
Orodea atjaunotās vecpilsētas apskate, ērģeļmūzikas koncerts. Rimetea etnogrāfiskais ciematiņš (UNESCO).
Pārgājiens pa Valisoara aizu un pikniks. Alba Iulia cietoksnis un vecpilsēta. Hunedoara pils – viena no
visskaistākajām renesanses pilīm Eiropā, kas apvīta ar leģendām par dižciltīgo un drosmīgo Hunjadi dzimtu.
Viena no visreprezantatīvākajām sakšu pilsētām Sibiu. Pelde un atpūta Ocna Sibiului sālsezeros. Rumānijas
galvaspilsēta Bukareste – Balkānu Parīze: parlamenta pils, karaļa pils, plašie bulvāri, Kretzulescu baznīca un
koncertu halle Atheneum. Nacionālās vakariņas populārā rumāņu restorānā Carul cu Bere. Rumāņu arhitektūras stila iespaidīgākā
celtne – Mogosoaia pils. Pastaiga Bucegi kalnos, burvīga panorāma uz Prahovas ieleju no ~2200 m v.j.l. Leģendām apvītā grāfa
Drakulas pils – Bran. Pusdienas tipiskā sakšu mājā Viscri ciematiņā (UNESCO). Viesmīlīga sagaidīšana Zetea ciematā – vietējās kartupeļu
maizes cepšanas rituāls un vakariņas ar lustīgu mūziku. Segešvāra (UNESCO) – burvīga pilsēta ar šaurām ieliņām, krāsainiem 16. gs.
namiem, pilsētas mūriem un torņiem. Brateiu – iepazīšanās ar autentiskiem gypsy lietišķās mākslas un amatniecības izstrādājumiem.
Pārgājiens pa Turdas aizu – krāšņu klinšu ieskautu kanjonu. Izvorul Crişului kalvinistu baznīca un etnogrāfiskais ciemats ar tradicionālo
amatniecības izstrādājumu tirdziņu. Stanas ciematā – brauciens ar kalnu vilcienu, pārgājiens, maltīte vietējās tradīcijās, folkloras
programma un nacionālo tērpu paraugdemonstrējumi.
Daudzveidīga atpūta kolorītā vidē, baudot nacionālo viesmīlību!

RUMĀNIJA, MOLDOVA, BUKOVINA
11 dienas
Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksas apskates objektos, degustācijas Rumānijā!
19.09.-29.09. 670
Lillafüred ezers un noslēpumainā Sv. Ištvana stalaktītu ala. Palinkas degustācija Érpatak – vēl Ungārijā. Izvorul
Crişului etnogrāfiskais ciemats ar tradicionālo amatniecības izstrādājumu tirdziņu. Vistea – īpašs ciemats ar
vienu no nozīmīgākajām kalvinistu baznīcām Transilvānijā. Etnogrāfiskais muzejs Rascruci – iespēja ieskatīties
tautas dzīves ritumā un tradīcijās. Kolorīta un lustīga čigānu deju programma Reghin. Pastaiga – pārgājiens
Suhard kalnos un pikniks, baudot gardās kalnu upju foreles. Rumānijas dabas brīnums – Bicas aiza. Vīna
pagraba apmeklējums – degustācija Jasi. Jasi – senā Moldāvijas galvaspilsēta: vecākā universitāte Rumānijā,
iespaidīgā kultūras pils, Metropolitan katedrāle. Vecā Orheja jeb Orheiul Vechi, iespējams, visslavenākais
kulturvēsturiskais objekts Moldovā – klintī izcirsts 14. gadsimta klosteris gleznainā Reutas upes ielokā. Moldāvijas vīnu degustācija.
Kišiņeva – Baltā pilsēta – parki, laukumi, baznīcu kupoli un padomju arhitektūras monumentālais mantojums. No visām pusēm krāšņi
apgleznotais Moldovitas klosteris (UNESCO). Slaveno Bukovinas krāsoto olu apgleznošanas demonstrējums. Karpatu kalnu un ieleju
burvība gan pārgājienos, gan braucienā ar Mocăniţa šaursliežu bānīti. Desesti koka baznīca (UNESCO) Karpatu kalnu pakājē. Viena no
neparastākajām kapsētām pasaulē – jautrie un krāsainie Merry kapi Sapanta. Viesošanās pie rumāņu aitu gana Halmeu – siers, vīns un
vakariņas. Vama – podnieku darbnīcas apmeklējums.
Daudzveidīga atpūta kolorītā vidē, baudot nacionālo viesmīlību!
RUDENS KOLORĪTS GRĀFA DRAKULAS ZEMĒ TRANSILVĀNIJĀ
9 dienas
Vīns, pilis, nacionālais kolorīts un rudens raibie raksti viesmīlīgajā Transilvānijā.
12.10.-20.10. 595
Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksas apskates objektos, degustācijas Rumānijā!
Timišoara – pirmā pilsēta Eiropā, kurā tika ieviests elektiskais ielu apgaismojums, apbur ar plašajiem laukumiem
un sakārtoto pilsētvidi. Banat reģiona vīnu degustācija ļaus iepazīt bagātīgu garšas buķeti. Hunedoara
pils – viena no visskaistākajām renesanses pilīm Eiropā, kas apvīta ar leģendām par dižciltīgo un drosmīgo
Hunjadi dzimtu. Viesmīlīga sagaidīšana, vakariņas un vakara programma ar dančiem Cristur ciematā.
Burvīgs panorāmas skats uz rudens krāsu bagātību no Devas pils drupām, kas atrodas kalnos. Viena no
visreprezentatīvākajām sakšu pilsētām Sibiu ar romantisku vecpilsētu. Iespēja ieskatīties Rumānijas zemnieku
sadzīves apstākļos laiku lokos brīvdabas muzejā Astra Museum.
Cisnădioara – kalna virsotnē esošas romāņu stila baznīcas apmeklējums. Evanģeliskās baznīcas nocietinājumi (UNESCO) Biertanas
ciematiņā – vieni no lielākajiem baznīcu nocietinājumiem Rumānijā. Segešvāra (UNESCO) – burvīga pilsēta ar šaurām ieliņām,
krāsainiem 16. gs. namiem, pilsētas mūriem un torņiem. Brateiu – iepazīšanās ar autentiskiem gypsy lietišķās mākslas un amatniecības
izstrādājumiem. Balto vīnu degustācija Calimanesti gaumīgi atjaunotas muižas telpās. Alba Iulia cietoksnis un vecpilsēta. Novada
baltvīnu degustācija pie viesmīlīgā Papp Pētera. Pārgājiens pa Turdas aizu – krāšņu klinšu ieskautu kanjonu. Vistea – īpašs ciemats ar
vienu no nozīmīgākajām kalvinistu baznīcām Transilvānijā. Kalotaszeg novada folkloras programma Mera ciematā. Neliela pastaiga pa
pūķu dārzu Galgau Almasului – ģeoloģiskais parks pārsteidz ar varenajām smilšakmens skulptūrām. Vīnu degustācija un vakariņas
vienā no visātrāk plaukstošajām vīna darītavām. Vama – podnieku darbnīcas apmeklējums, iespēja pašiem veidot savu mākslas darbu.
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ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA

8 dienas
28.04.-05.05.

cena

Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem,
380
ūdenskritumiem. Kas ir odojaks? Noskaidrosim ceļmalas krodziņā, iestiprinoties pēc pārgājiena. Brauciens
Adrijas jūrā ar katamarānu uz Šoltas, Drevnik Veli salām, viesošanās tipiskā dalmāciešu tavernā, kur, ģitārai skanot, varēs izgaršot gardu
maltīti. Ūdenskritumu kaskādes Krkas nacionālajā parkā. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland.
Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā (UNESCO). Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu celtņu
drupas un unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala.

LIELDIENU BRĪVDIENAS HORVĀTIJĀ
4 dienas
Lidojums Rīga – Zagreba – Rīga (FlayMeAway). Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu 20.04.-23.04. 575
un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Ūdenskritumu kaskādes Krkas nacionālajā
parkā. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Romas imperatora Diokletiāna rezidence-pils Splitā
(UNESCO). Brauciens Adrijas jūrā ar katamarānu uz Šoltas, Drevnik Veli salām, viesošanās tipiskā dalmāciešu tavernā, kur, ģitārai skanot,
varēs izgaršot gardu maltīti. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas, romiešu celtņu drupas un unikālās Jūras ērģeles.
Horvātijas galvaspilsēta Zagreba: katedrāle, Jelačiča laukums un noslēpumainās vecpilsētas ieliņas.
DALMĀCIJAS PIEKRASTES PAVASARA BUĶETE UN VENĒCIJA
7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija. Cietokšņa pilsēta Motovuna Istras 30.04.-06.05. 795
pussalas pakalnos. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā. Opatija – elegantākā kūrortpilsētiņa Kvarneras līcī
jau kopš 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).
Romantiska 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. Zadaras vecpilsēta ar
marmorā klātām ieliņām, krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Vīna degustācija privātā saimniecībā
pārbrauciena laikā uz Venēciju. Lidojums Venēcija – Rīga.
DUBROVNIKA, PAVASARA NOSKAŅAS HORVĀTIJĀ UN BOSNIJĀ & HERCEGOVINĀ

7 dienas
Aizsardzības mūros ieskautā, leģendām apvītā Dubrovnika (UNESCO). Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar
01.05.-07.05. 765
ūdenskritumu kaskādēm. Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Brauciens
Adrijas jūrā ar katamarānu uz Šoltas, Drevnik Veli salām, viesošanās tipiskā dalmāciešu tavernā, kur, ģitārai skanot, varēs izgaršot
gardu maltīti. Romantiska pilsētiņa uz salas Trogira (UNESCO). Imostki mistiskie un unikālie ezeri: Crveno Jezero, Modre Jezero. Romas
imperatora Diokletiāna rezidence – pils Splitā (UNESCO). Mostaras tilts (UNESCO) – musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols.
Kravicas ūdenskritums – dabas varenības apliecinājums. Lidojums Rīga – Stambula – Dubrovnika – Stambula – Rīga (Turkish Airlines).

GARDAS EZERS, VERONA UN HORVĀTIJA PAVASARA ZIEDONĪ

8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Lielākais Itālijas ezers – Gardas ezers un Sirmiones pussala kā miera osta un atgādinā- 10.05.-17.05. 545
jums par vareno viduslaiku dzimtu Scaligeri. Vīna degustācija un uzkodas īsti itāliskā stilā privātā saimniecībā La
di Anselmi. Cietokšņa pilsēta Motovuna Istras pussalas pakalnos. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā. Opatija – elegantākā kūrortpilsētiņa
Kvarneras līcī jau kopš Hābsburgu laikiem. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, krodziņiem,
unikālās Jūras ērģeles. Šibenika un Sv. Jēkaba katedrāle (UNESCO). Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm.
Mājas vīna, siera un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. Romantiska pilsētiņa uz salas Trogira (UNESCO). Izbrauciens
jūrā uz Šoltas, Drevnik Veli un Čiovo salām ar iespēju baudīt mielastu, vīnu un izslavēto horvātu viesmīlību. Plitvices nacionālais parks
(UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Barokāli greznā un studentiski jaunā
Zagreba. Mājupceļš ar autobusu.

SLOVĒNIJAS, HORVĀTIJAS, BOSNIJAS & HERCEGOVINAS KOLORĪTIE STĀSTI
8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna degustācija. Slovēnijas gal13.07.-20.07. 625
vaspilsēta Ļubļana. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Iespaidīgās Skočjanskas stalaktītu
alas (UNESCO). Opatija – elegantākā kūrortpilsētiņa Kvarneras līcī jau kopš Hābsburgu laikiem. Unas nacionālā parka ūdenskritumu
varenība un mūžīgā mainība – Strbački Buk un Kulen Vakuf. 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 Osmaņu impērijas laikiem. Kravicas ūdenskritums – dabas varenības apliecinājums.
Medžugorje – visvairāk apmeklētā svētvieta Adrijas piekrastē. Peļešacas pussalas savdabīgā ainava – kalnu grēda ar Elijas virsotni
(961 m) un vīnogulājiem, augļu kokiem klātās nogāzes un līdzenumi. Stona ar vienu no Adrijas reģiona lielākajām un iespaidīgākajām
aizsardzības būvēm (14. gs.). Austeru audzēšanas noslēpumi un degustācija. Aizsardzības mūros ieskautā, leģendām apvītā Dubrovnika
(UNESCO). Lidojums Dubrovnika – Rīga.
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SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ

9 dienas
13.07.-21.07.
27.07.-04.08.
10.08.-18.08.
07.09.-15.09.
14.09.-22.09.

Izrādās, ka gleznot var ne tikai ar otu... Var ņemt ceļasomu un ļauties krāsām,
kuras apcerīgā mierā tev uzglezno Horvātija. Zili zaļa jūra, baltas pilsētas, oranži mandarīni,
tumši zaļas cipreses un pāri visam saules spožā gaisma.
Horvātijas sirds – Dalmācijas piekraste ir viena no saulainākajām vietām Eiropā, kur valda Vidusjūras reģionam
tipisks klimats. Piedāvājam iespēju 5 naktis pavadīt labiekārtotos apartamentos 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). Romantiska pilsētiņa uz salas
Trogira (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 Bosnijā un Hercegovinā. Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar
ūdenskritumu kaskādēm. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles.
Mājupceļā visiem būs iespēja apmeklēt: Plitvices nacionālo parku (UNESCO): izbraucienā ar parka busiņu, kā
arī pastaigā gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Zagreba: katedrāle, Jelačiča laukums un noslēpumainās
vecpilsētas ieliņas.

cena

340
330

DUBROVNIKA, SAULAINĀ DALMĀCIJA UN PLITVICES EZERU BURVĪBA
8 dienas
Lidojums Rīga – Dubrovnika. Aizsardzības mūros ieskautā, leģendām apvītā Dubrovnika (UNESCO). Austeru
17.08.-24.08. 595
audzēšanas noslēpumi un degustācija Peļešacas pussalā. Romas imperatora Diokletiāna rezidence–pils Splitā
(UNESCO). Romantiska 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. 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.
TROGIRAS RIVJĒRA DALMĀCIJĀ – BAUDAI UN ATPŪTAI
8 dienas
Horvātijas sirds – Dalmācijas piekraste – viena no saulainākajām vietām Eiropā, kur valda Vidusjūras reģionam 09.09.-16.09. 595
tipisks klimats. Trogiras rivjēra savu vārdu ieguvusi, pateicoties baltai akmens skaistulei Trogirai (UNESCO) – 20.09.-27.09.
pilsētai, kas, iekārtojusies uz nelielas salas, demonstrē izcilus kultūras un vēstures pieminekļus, vilina ar šauro
!
JAUNUMS
ieliņu labirintiem, pagalmu noslēpumainību un viesmīlīgajiem krodziņiem. Varbūt tieši tev izdosies vaigā
sastapties ar veiksmes mirkļu tvērēju Kairosu – sengrieķu dievu, kuru var uzskatīt par Trogiras simbolu.
Atpūtas programma: lidojums Rīga – Splita – Rīga, transfērs uz viesnīcu un nakšņošana 3* viesnīcā VILLA PAULA
(www.villa-paula.com) pie Adrijas jūras tūristu iecienītajā Trogiras rivjērā, Čiovo salā.
Papildus – 4 dienu ekskursiju programma 210 EUR (gids, transports, ieejas maksas): 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. Romas imperatora Diokletiāna rezidence–pils Splitā (UNESCO).
Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles. Šibenika – pilsēta, kura renesanses periodā bijusi
Horvātijas mākslas centrs un vēl šodien lepojas ar balto Sv. Jēkaba katedrāli (UNESCO). Brauciens Adrijas jūrā ar katamarānu uz Šoltas,
Drevnik Veli salām, viesošanās tipiskā dalmāciešu tavernā, kur, ģitārai skanot, varēs izgaršot gardu maltīti. Imostki un mistiskie ezeri:
Crveno Jezero, Modre Jezero. Kravicas ūdenskritums – dabas varenības apliecinājums. 400 gadu senais Mostaras tilts (UNESCO) –
musulmaņu un kristiešu jaunās vienotības simbols.
DALMĀCIJAS KRASTS UN ISTRAS PUSSALA

8 dienas
Lidojums Rīga – Rijeka – Rīga. Pula – senākā pilsēta Adrijas jūras austrumu piekrastē. Istras pussalas romantis15.09.-22.09. 795
kākā pilsētiņa Roviņja. Eifrasija bazilika (UNESCO) Porečā un cietokšņa pilsēta Motovuna Istras pussalas
pakalnos. 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). Romantiska 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. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām,
krodziņiem, unikālās Jūras ērģeles. Akmeņaini tuksnešainā Pagas sala. Izsmalcinātas Vidusjūras virtuves garšas un smaržas.

ŪDENSKRITUMI, ALAS, MANDARĪNI Horvātija skolēnu brīvdienās
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar ezeriem, ūdenskritumiem. Romantiska pilsētiņa uz salas, akmens skaistule Trogira (UNESCO). Senais Klisas cietoksnis, kas jau kopš
romiešu laikiem paslēpies Kozjaka un Mozora kalnu pakājē. Vranacas ala – ieskatīšanās Horvātijas pazemes dzīlēs.
Romas imperatora Diokletiāna rezidence–pils Splitā (UNESCO). Imostki un mistiskie ezeri: Crveno Jezero, Modre
Jezero. Vizināšanās ar īpašām laivām pa Neretvas upes kanāliem un pašu vākto mandarīnu baudīšana,
pikniks. Krkas nacionālā parka ūdenskritumu kaskādes un kanjons. Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām
ieliņām, baznīcas un romiešu celtņu drupas, bodītes, tirgus, unikālās Jūras ērģeles. Ūdensprieki Slovēnijas
termālo ūdeņu kompleksā.
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19.10.-26.10.

380
295
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NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM

8 dienas
19.10.-26.10.

cena

Lidojums Rīga – Milāna. Sirmiones pussala lielākajā Itālijas ezerā – Gardas ezerā. Mūžīgā Venēcija. Krāsainā
585
zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. Iespaidīgās Skočjanskas stalaktītu alas (UNESCO). Cietokšņa pilsēta
Istras pussalas pakalnos Motovuna, Horvātijas lauku labumi gleznaino Istrijas pakalnu ielokā. Plitvices nacionālais parks (UNESCO):
brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. 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. Pusdienas nacionālajā krodziņā. Naksnīgā
Budapešta brauciena laikā ar kuģīti pa Donavu. Mājupceļš ar autobusu.

RUDENTIŅŠ BAGĀTS VĪRS – HORVĀTIJĀ UN AUSTRIJĀ

8 dienas
Latviešu dzīvesziņā rudens tiek uzskatīts par pašu bagātāko gadalaiku. Tas arī rāda, kāda padevusies gada
26.10.-02.11. 440
raža. Rudens veltes – vīnogas, olīvas, mandarīni – ienākušās arī Horvātijā. Austrija lepojas ar bagātu ķirbju
!
JAUNUMS
ražu. Vai gribi izmēģināt spēkus olīvu un mandarīnu vākšanā? Ļauties jautrai talkai, kuras vainagojums
bagātīgs pikniks turpat dārza vidū? Tad tev jādodas kopā ar mums!
Ķirbju eļļas ražotnes apmeklējums Austrijā – Štīrijas federālajā zemē. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu
un kuģīti, pastaiga gar ezeriem, ūdenskritumiem. Primoštena – viens no populārākajiem kūrortiem Dalmācijā ērti iekārtojies uz pussalas
Adrijas jūrā. Olīvu vākšana un pikniks pēc labi padarīta darba. Imostki un mistiskie ezeri: Crveno Jezero, Modre Jezero. Vīna degustācija
pie Imostkiem. Vizināšanās ar īpašām laivām pa Neretvas upes kanāliem un pašu vākto mandarīnu baudīšana, pikniks. Zadaras
vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām, baznīcas un romiešu celtņu drupas, bodītes, tirgus, unikālās Jūras ērģeles. Vakars SPA kompleksa
minerālūdens baseinos. Pusdienas Austrijā, baudot rudens veltes un vīnu.

SLOVĒNIJAS SKICES, VENĒCIJAS ROMANTIKA UN GARDA EZERS
8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Radenci – viens no populārākajiem Slovēnijas kūrortiem, relaksējoša pelde baseinu
07.04.-14.04. 585
kompleksā. Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna degustācija. Viena no Eiropas mazākajām
galvaspilsētām – Ļubļana. 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.
Sirmiones pussala Itālijas lielākajā ezerā – Garda ezerā. Veneto reģiona vīnu degustācija privātā saimniecībā. Lidojums Milāna – Rīga.
APBRĪNOJAMĀ SLOVĒNIJA UN VENĒCIJAS MISTĒRIJAS
8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Ptuja – vecākā reģistrētā Slovēnijas pilsēta. Dzirkstošā vīna degustācija un vakara pelde 04.07.-11.07. 675
SPA viesnīcas minerālūdens baseinos. 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 smaragdzaļa ezera krastā. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Iespaidīgās Skočjanskas stalaktītu alas (UNESCO).
Ceļojums pa Venēcijas lagūnas salām – krāsaino rokdarbnieču salu Burāno, seno stiklinieku tradīciju glabātāju Murano salu un Torčello
ar visvecāko ēku lagūnā – katedrāli Santa Maria dell’Assunta. Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija. Vivaldi skaņdarba Četri
gadalaiki koncerts – ceļojums skaņu un noskaņu pasaulē. Lidojums Venēcija – Rīga.
SLOVĒNIJAS, ITĀLIJAS, AUSTRIJAS KOŠĀS AINAVAS

8 dienas
5 naktis viesnīcā ainaviskā Alpu ieskautā kūrortpilsētā Bledas ezera krastā.
28.07.-04.08. 499
Postojnas stalaktītu alas. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana.
!
JAUNUMS
Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija. Pastaiga Tiroles Alpos (2500 m v.j.l.) ar skatu uz Austrijas
augstāko kalnu Grosglokneru. Kalnu diena Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas augstāko
virsotni Triglavu. Bledas pils – viens no Slovēnijas lepnumiem – slejas uz 130 metru augstas klints un noraugās uz ezerā esošo saliņu, uz
kuru dosimies ar savdabīgajām laivām – pletnām. Mikuolva – viena no ainaviskākajām Morāvijas pilsētām Austrijas pierobežā.

EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS – SLOVĒNIJA

8 dienas
Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna degustācija. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana.
24.08.-31.08. 485
Adrijas jūras pērle, populārais Slovēnijas kūrorts Pirana. Postojnas stalaktītu alas. Leģendām 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!
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CAURI VĪNA DĀRZIEM ALPU SAULAINAJĀ PUSĒ Itālija, Slovēnija

7 dienas
11.10.-17.10.

cena

Prieka un līksmes, romantikas un divvientulības, klusu pārdomu un greznu svinību dzēriens – vīns.
565
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 ezeru aptverošajiem Itālijas Alpiem. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona.
Skaistā un dekadentiskā kanālu simfonija Venēcija. Veneto reģiona vīna degustācija privātā vīna darītavā La di
Anselmi. Brauciens pa Slovēnijas vīna ceļu. Iespaidīgās Skočjanskas stalaktītu alas (UNESCO). Adrijas jūras pērle, populārais Slovēnijas
kūrorts Pirana. Vīna degustācija Sv. Martin – slovēņu vīna noslēpumu minēšana. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils.
Dzirkstošo vīnu degustācija un ļaušanās termālo ūdens maģijai Slovēnijas kūrortā Radenci. Vīna degustācija Austrijas vīndaru
ciematā Poysdorfā. Mājupceļš ar autobusu.

ĒRGĻU ZEMES – ALBĀNIJAS NEPIERADINĀTAIS SKAISTUMS
8 dienas
Albānija – valsts Balkānu pussalas rietumos, kas var lepoties ar fantastiskiem dabas skatiem: kalni, klinšainas 29.05.-05.06. 610
nogāzes, meži, aizas, dabas parki, tirkīzzili jūras ūdeņi, kilometriem garas smilšu pludmales... Bagātīgais 16.09.-23.09. 625
vēsturiskais mantojums atdzīvojas, vērojot pilsētas un ciematus, baznīcas un mošejas, tirgošanās tradīcijas un
!
JAUNUMS
krodziņus. Viens no senajiem albāņu tautas simboliem ērglis, karogam plīvojot, aicina jūs izbaudīt šīs tautas
neviltoto viesmīlību un nepieradināto dabas skaistumu!
Atpūtas programma:
29.05. – 05.06. lidojums Rīga – Tirāna – Rīga, transfērs uz viesnīcu un nakšņošana 4* viesnīcā ILIRIA International
Hotel (www.iliriainternacional.com);
16.09. – 23.09. lidojums Rīga – Stambula – Tirāna – Stambula – Rīga, transfērs uz viesnīcu un nakšņošana 5*
viesnīcā ROYAL G (www.hotelroyal-g.al). Abas viesnīcas atrodas pie pludmales Adrijas jūras krastā Duresi rivjērā. Duresi (Durres) –
otra lielākā pilsēta Albānijā pie Adrijas jūras. Mūsdienās iecienītākais šīs valsts kūrorts, pateicoties smilšu pludmalei un lieliski sakārtotai
infrastruktūrai. Viss atpūtnieku labsajūtai un priekam!
Papildus – 4 dienu ekskursiju programma 200 EUR (gids, transports, ieejas maksas): Albānijas galvaspilsēta Tirāna: Svētās Mātes Terēzas
laukums, prezidenta pils, Enveras Hodžas rezidence un pazemes bunkuri, Et’hem Bey mošeja, pilsētas pulkstenis un nacionālā varoņa
Skanderbeka laukums. Kruja – romantiska Albānijas kalnu pilsētiņa ar lielisku panorāmas skatu uz apkārtni, svētvieta un etnogrāfiskais
muzejs – tautas garīgo vērtību apliecinātāji. Berata – 1000 logu pilsēta. Vīna degustācija omulīgā ģimenes vīna darītavā. Pirmā oficiālā
Albānijas galvaspilsēta Vlora. Brauciens ar kuģīti, izbaudot burvīgās ainavas, uz Karaburun pussalu un lielāko salu Albānijā – Sazan.
Ekskursija uz Maķedoniju: lielākais un dziļākais ezers Balkānos – gleznainais Ohridas ezers Maķedonijas kalnu ielokā. Ohridas pilsēta
(UNESCO). Brauciens ar kuģīti gar piekrasti Ohridas ezerā.
BALKĀNU KALEIDOSKOPS I Bosnija & Hercegovina, Serbija, Melnkalne, Albānija, Maķedonija
11 dienas
Lidojums Rīga – Dubrovnika. Trebižatas upe un Kravicas ūdenskritums. Počitelj – izcili saglabājies viduslaiku 23.07.-03.08. 945
nocietinātais ciematiņš no Osmaņu 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. Kruja – romantiska Albānijas kalnu pilsētiņa ar lielisku panorāmas skatu uz apkārtni,
svētvieta un etnogrāfiskais muzejs – tautas garīgo vērtību apliecinātāji. 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. Lidojums Saloniki – Rīga.
BALKĀNU KALEIDOSKOPS II ar iespēju apmeklēt Korfu salu Grieķijā

Maķedonija, Kosova, Albānija, Melnkalne un Dubrovnika Horvātijā
12 dienas
Lidojums Rīga – Saloniki. Skopje un tās vecpilsēta Čarsija ar seno Austrumu tirgu, akmens tilts pār Vardaras upi, 02.08.-13.08. 995
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: Svētās 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 (UNESCO) – viens no izcilākajiem antīkā laika (7. gs. p.m.ē.) arheoloģijas kompleksiem. Atpūta pie Adrijas jūras
populārākajā kūrortā Sarandā ar skatu uz Grieķijas Korfu salu vai brauciens uz Džeralda Darela aprakstīto zaļāko salu Grieķijā. 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). Lidojums Dubrovnika – Rīga.
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MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS

8 dienas
14.09.-21.09.

cena

Melnkalne, Montenegro, Crna Gora – 13 000 km² lielā valstiņa ir unikāla, pateicoties pārsteidzošajai dabas
645
daudzveidībai. Dināru un Durmitoru kalni šķiet ieskāvuši savu valsti kā dārgakmeni, lai pasargātu, ejot cauri
vēstures līkločiem. Te netrūkst nekā! Kanjoni, aizas, alas, Balkānu fjords, dzidri ezeri, vēstures liecības cietokšņos,
klosteros, senpilsētās un, protams, tirkīzzilā Adrijas jūra, kūrortdzīves raibu raibais, mazliet gausais ritms.
Atpūtas programma: lidojums Rīga – Dubrovnika – Rīga, transfērs uz viesnīcu un nakšņošana 3*+ viesnīcā
DOLCE VITA (www.dolcevita.me) ar privāto pludmali pie Adrijas jūras tūristu iecienītajā Budvas rivjērā. Bečiči
atrodas pie 1950 metrus garas, smilšainas pludmales, kura jau 1936. gadā Parīzē ir ieguvusi Gran Prix kā labākā
Eiropas pludmale. Būtu grēks to neaplūkot klātienē, lai baudītu saules un jūras pieskārienus.
Papildus – 4 dienu ekskursiju programma 215 EUR (gids, transports, ieejas maksas): 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. Cetiņe – senā, karaliskā Melnkalnes galvaspilsēta. Augstu kalnā, aizas malā esošais Ostrogas klosteris (12. gs.) – viena
no visapmeklētākajām ortodoksālās baznīcas svētnīcām Balkānos. Skadaras ezera nacionālais parks – kalnu ieskautā putnu paradīze,
Vrpazar, Lesendro cietoksnis, zvejnieku ciematiņi – harmoniska, mierpilna ainava un pikniks.

VĪNE UN DONAVAS LOKS
5 dienas
Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera,
01.05.-05.05.
Šēnbrunnas pils, Hundertvasera arhitektūra. Vīna un aprikožu dārzi Vahavas ielejā Donavas krastos, Austrijas
vēstures kodols Kremsa. Dirnšteina – vīna darītāju pilsētiņa ar iespaidīgajām pilsdrupām, kur gūstā tika turēts
Anglijas karalis Ričards Lauvassirds. Melkas klosteris – lielākais baroka klosteris Austrijā. Vīndaru ciematiņš Vīnes mežos.

285

ALPU KALNOS PIE TRĪS VALSTU ROBEŽĀM Austrija, Itālija, Šveice

9 dienas
Rosība Tiroles stikla pilsētiņas Ratenbergas stiklinieku darbnīcās. Kaunertāles augstkalnu ceļš (2750 m v.j.l.),
20.07.-28.07. 650
kuru veido serpentīns ar 29 kalnu ceļa līkumiem. Pacelšanās līdz 3108 m v.j.l. ar Karlesjochbahn pacēlāju ļaus
izbaudīt panorāmas skatu uz 3 valstu Alpu kalniem. Dienvidtiroles ainaviskie vīna dārzi un noslēpumainais 14. gs. baznīcas tornis Reschen
ezera vidū. Trautsmandorfas pils dārzi Alpu kalnu terasēs. Baltvīna degustācija un pastaiga Senales ielejas pilsētiņā Merano. Brauciens
ar Šveices Bernina Express kalnu vilcienu. Valtelinas ielejas Tirano pilsētiņa un svētceļotāju iecienītā bazilika. Īpaša no griķu miltiem
gatavota itāļu pasta. Pārgājiens Tiroles augstkalnu terasē Serfaus – Fiss kalnu reģionā. Šveices kalnu kūrorts Samnaun un iepirkšanās.
Alpu kalnu ieskautā Tiroles galvaspilsēta Innas upes krastā – Insbruka. Austrijas miljonāra Svarovska kristālu muzejs – mākslinieka
veidota kristālu, mūzikas un gaismas spēle. Cenā iekļautas 5 vakariņas Austrijā un brauciens ar Bernina Express vilcienu.
Grupas vadītāja Liene Bernsone.

AUSTRIJAS DABAS STĀSTI – KALNI, AIZAS, ŪDENSKRITUMI
9 dienas
Ar Ahorna pacēlāju no Mairhofenas līdz 1965 m v.j.l. Izvēles pārgājiens turp/atpakaļ uz Edelhutti (2238 m), no 27.07.-04.08. 515
kurienes paveras panorāmas skats uz Mairhofenu un Cillertāles ieleju. Gerlosa kalnu pāreja un Krimla
ūdenskritums, kura spēcīgā ūdens straume krīt trijās kaskādēs – kopumā 380 m. Brauciens pa Grosgloknera Alpu panorāmas ceļu.
Kitzlohas aizas iespaidīgās klinšu sienas, ar sūnu apauguši akmeņi, idilliski līcīši, tiltiņi un tuneļi no 16. gadsimta. Gollingas ūdenskritums,
kuru iecienījuši romantisko ainavu gleznotāji. Pacēlājs Dahšteinas kalnos līdz Piecu pirkstu platformai un Dahšteinas milzu ledus alas,
kurās ledus sienu biezums ir līdz pat 25 m. Gleznainā sāls pilsēta Halštate ezera krastā. Bādišlas apskate un baseins. Altaussee sālsraktuves.
Brauciens ar kuģīti pa trim Zalckamergūtas ezeriņiem līdz Traunas upes iztekai. Austrijas romantiskā ceļa pilsēta Gmundene un Ortas
ezerpils Traunas ezerā (Traunsee). Šāfberga kalns (Schafberg 1783 m v.j.l.) atrodas starp Aterezeru un Volfgangezeru. Nokļūšana kalna
virsotnē ar kalnu vilcieniņu.
TIROLES VARENĀS VIRSOTNES UN LEDĀJI IMSTAS UN PICTĀLES IELEJĀS

Turpceļš ar autobusu. Sešu dienu kalnu pārgājienu programma Austrijā Tiroles zemes dienvidrietumos.
Rosengarten aiza Imstā, augstais Benni-Raich tilts un Pitzes aiza Arcl ciematā. Muttekopf apmetne un uzkāpšana
Vordere Platteinspitze (2562 m). Ferrātu diena (Geierwand) vai uzkāpšana Simmering (2100 m) virsotnē
ar traversu līdz Obšteigas ciematam. Divas dienas Pictāles ielejas augšgalā, kur Vildšpices (3768 m) apkārtnē
atrodas lielākie ledāju masīvi. No Rifelas ezera (2232 m) kāpsim Brandkogel virsotnē (2676 m) un tad iesim pa
slaveno Cottbuss augstkalnu ceļu (troses). Ledāju diena: ar diviem pacēlājiem uzbraucam 3440 m augstumā.
Brokastojam, baudot sniegotās virsotnes un ledājus. Pārgājiens pa ledāju un klintīm uz Braunšveigas apmetni
(2758 m) un Mittelbergu. Riņķveida maršruts uz Rosskopf virsotni (2305 m) un St. Leonhard ciematu. Insbruka
un Svarovska kristālu muzejs. Lidojums Minhene – Rīga.
Kalnu programmas vadītāji Andris Krūmiņš un Silvija Lipska.

9 dienas
10.08.-18.08.

755
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AUSTRIJAS LIELAIS LOKS visaptverošākais Austrijas maršruts!

8 dienas
20.08.-27.08.

cena

Lidojums Rīga – Minhene. Četras krāšņākās Austrijas pilsētas: ķeizariskā Vīne, Štīrijas galvaspilsēta Grāca,
585
Mocarta un slavenās filmas Mūzikas skaņas pilsēta Zalcburga un ziemas sporta veidu paradīze un Tiroles
galvaspilsēta Insbruka. Šēnbrunnas pils un parks Vīnē. Krimla ūdenskritums, kura spēcīgā ūdens straume krīt trijās kaskādēs – kopumā
380 m. Brauciens pa Grosgloknera Alpu panorāmas ceļu. 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. Kitzlohas aizas iespaidīgās klinšu sienas, ar sūnu apauguši akmeņi, idilliski līcīši, tiltiņi un
tuneļi no 16. gadsimta. Mājupceļš ar autobusu.

BRĪVDIENAS PRĀGĀ
5 dienas
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas 01.05.-05.05. 230
laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, muzeji, Muzikālās 22.08.-26.08. 215
strūklakas, čehu folkloras vakars. Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām
galvaspilsētām. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs Karlšteinas pils. Degustācija čehu alus darītavā. Nižboras stikla
fabrikas apskate. Adršpašas klinšu rezervātā 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā apskates objektu
ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji.
ČEHIJAS DABAS TŪRE AR BASTEI KLINŠU PARKU UN DRĒZDENI

Debesu ceļš – 1116 m virs jūras līmeņa atklāts pastaigu ceļš, kurš ir unikāls ne vien Čehijā, bet arī visā Eiropā.
Adršpašas klinšu rezervātā 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā apskates objektu
ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji. Pārgājiens Sudetu kalnos Krkonošes nacionālajā parkā. Kāpšana
vai uzbraukšana ar pacēlāju Čehijas augstākajā virsotnē Sņežkā. Dečinas pils un dārzs. Tisas klinšu siena.
Unikāls Centrāleiropas lielākais dabas veidotais akmens tilts Pravčicka Brana Bohēmijas Šveicē. Saksijas Šveices
nacionālā parka dabas pērle – Bastei klinšu parks. 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 un Zempera opera.

7 dienas
10.06.-16.06.
05.08.-11.08.

345
275
360
285

PRĀGA UN KARLOVI VARI
6 dienas
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas 09.07.-14.07. 285
laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, muzeji, Muzikālās 22.10.-27.10. 260
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. Moser stikla fabrikas
un muzeja apskate. Kādreizējo sudraba monētu kaltuves vieta Kutna Hora. Degustācija čehu alus darītavā. Adršpašas klinšu rezervātā
1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā apskates objektu ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji.
09.07.-14.07. kopā ar Pēteri Gaudiņu.
SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS ŠVEICES
6 dienas
Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, pateicoties 16.07.-21.07. 295
restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Rezidences pils, Galma baznīca, Cvingers, Gleznu
galerija, Zempera opera un Brīles terase. Königstein cietoksnis tiek uzskatīts par vienu no senākajiem Eiropas cietokšniem. Saksijas
Šveices nacionālā parka dabas pērle – Bastei klinšu parks. Unikāls Centrāleiropas lielākais dabas veidotais akmens tilts Pravčicka Brana
Bohēmijas Šveicē. Pārgājiens Sudetu kalnos Krkonošes nacionālajā parkā. Kāpšana vai uzbraukšana ar pacēlāju Čehijas augstākajā
virsotnē Sņežkā. Adršpašas klinšu rezervātā 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, 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 radīto alu
21.07.-28.07. 375
sistēmu Macohas alās Morāvijā. Telčas pils (UNESCO) un vecpilsētas laukums – spilgts itāļu renesanses stila
mantojums. Jindrichuv Hradec apskate. Skaistākā Bohēmijas mazpilsētiņa Česky Krumlov (UNESCO) ar senām vīna, teātra un mūzikas
tradīcijām. Pastaiga Marianske Lazne kūrortā. Pasaulslavenais termālo avotu kūrorts Karlovi Vari: minerālūdens avotu kūrortzona un
funikulieris uz skatu kalnu. Moser stikla fabrikas un muzeja apskate. Degustācija čehu alus darītavā.
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.
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RAIBĀS BRĪVDIENAS SUDETU KALNOS ČEHIJĀ

6 dienas
30.07.-04.08.

Pārgājiens Sudetu kalnos Krkonošes nacionālajā parkā. Gājiens uz Elbas izteku – Pramen un Labe. Adršpašas
klinšu rezervātā 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā apskates objektu ieinteresējās
blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji. Pacēlājs uz 1012 m v.j.l. augsto Ještedas kalnu, kur no 20. gs. 60. gados
būvētā TV torņa paveras plaša apkārtnes ainava. Libereca, kā daudzas Čehijas pilsētas, ir bagāta gan ar
vēsturiskām ēkām, gan interesantām mūsdienīgām celtnēm. Zoo parks Liberecā ir viens no vecākajiem Čehijā
ar lielu dzīvnieku daudzveidību. Centrs Babylon piedāvā atpūtas un izklaides iepējas dažādiem vecumiem un
interesēm – akvaparku, IQPARK zinātnes centru, iepirkšanos. Vroclava – Silēzijas vēsturiskā galvaspilsēta, sens
tirdzniecības centrs Polijā, bijusī Hanzas pilsēta.

cena

325
260

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, Vecpilsētas 26.12.-30.12. 215
laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, Šveika krodziņš, čehu folkloras
vakars. Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām galvaspilsētām. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras
šedevrs Karlšteinas pils. Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, pateicoties
restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Rezidences pils, Galma baznīca, Cvingers, Gleznu galerija, Zempera opera un Brīles
terase. Atjaunotā Dievmātes baznīca (Frauenkirche).
BERLĪNE, POTSDAMA UN ŠPRĒVALDES KANĀLI
5 dienas
Brauciens ar laivu pa Brandenburgas zemes reģionu Šprēvaldi. Frīdriha Lielā vadībā celtais Jaunās pils ēku
01.05.-05.05. 245
komplekss Potsdamā, kuras daļu tagad izmanto Potsdamas Universitāte, Sansusī pils un dārzs, apzeltītā Frīdriha
Lielā gleznu galerija. Pilsētas majestātiskā Sv. Nikolaja baznīca, vecais rātsnams, holandiešu kvartāls, Aleksandrovka, Cecilienhof, kur
notika vēsturiski nozīmīgā Potsdamas konference. Pasaules dārzi (Garten der Welt) ar 9 dārziem (Austrumu, kristiešu, ķīniešu, japāņu,
korejiešu u.c.) tika atvērti 1987. gadā. 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.
BAVĀRIJA, ZALCBURGA UN BERHTESGĀDENE
7 dienas
Nirnberga – senā franku metropole ar greznām un romantiskām pildrežģu mājām Pegnicas upes krastos un
10.06.-16.06. 395
seno ķeizarpili, kura paceļas virs pilsētas. Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums, Olimpiskais centrs,
Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē. Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pils Noišvanšteina. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem
un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Visievērojamākā Dienvidvācijas baroka celtne – Etāles klosteris. Hitlera mītne Ērgļa
ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru līdz Bartolomē pussalai. Zalcburga: Hoenzalcburgas cietoksnis, Mirabellas pils un dārzs,
Labības iela. Zalckamergūta – kalni, starp kuriem iegūluši gleznaini ezeri, ir viens no pupulārākajiem Eiropas atvaļinājuma reģioniem.
Romantiskā St. Wofganga.
VĀCIJAS DĀRZOS UN PARKOS

Pasaules dārzi (Garten der Welt) ar 9 dārziem (Austrumu, kristiešu, ķīniešu, japāņu, korejiešu u.c.) tika atvērti
1987. gadā. 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. Sansusī pils un dārzs, apzeltītā Frīdriha Lielā gleznu galerija Potsdamā. Kvedlinburga – pasaules
kultūras mantojuma pilsēta, kuras vecpilsētā atrodas vairāk nekā 1400 pildrežģu mājas, kuras celtas no 15. līdz
19. gs. Europa-Rosarium ir pasaulē lielākā rožu kolekcija ar vairāk nekā 8500 rožu šķirnēm vairāk nekā 12 ha lielā
platībā.

5 dienas
26.06.-30.06.

290

VIENS EZERS – ČETRAS KALNU ZEMES Vācija, Austrija, Šveice, Lihtenšteina
7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Piecas naktis viesnīcā pie Bodensee ezera.
07.07.-13.07. 895
Lugāno – Dieva auss itāliskajā Šveicē, Raiņa un Aspazijas trimdas vieta Kastaņola. Švarcvaldes lepnums – ķiršu
torte. Tribergas ūdenskritums – augstākais (163 m) ūdenskritums Vācijā. Pasaules lielākais dzegužpulkstenis un Švarcvaldes vecākā māja
Vogtsbauernhof. Davosa un Klosters – divi kalnu kūrorti Šveices austrumu daļā. 39 km garajā Montafonas kalnu ielejā ir izvietojušies 11
ciemati, kur tos ieskauj Austrijas Alpu kalnu grēdas ar virsotnēm līdz par 3312 m v.j.l. Mainavas sala – paradīze tiem, kuri mīl eksotiskus
augus un ziedus. Reinas ūdenskritums, kas tiek uzskatīts par varenāko Eiropā. Lindau un Brēgencas apskate. Alpšteinas kalnu masīva
augstākā smaile Sentisa kalns (Säntis), no kura virsotnes skaidrā laikā paveras skats uz apkārtējām valstīm. Kaut arī pundurvalsti
Lihtenšteinu kartē kārtīgi var ieraudzīt tikai ar lupu, tā ir kļuvusi par modernu industrijas, pakalpojumu un tūrisma zemi. Ekskursija pa
Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu. Lidojums Milāna – Rīga.
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RAGANU STĀSTI HARCA KALNOS UN ZANGERHAUZENAS ROŽU ŠARMS

6 dienas
15.07.-20.07.

cena

Kvedlinburga – pasaules kultūras mantojuma pilsēta, kuras vecpilsētā atrodas vairāk nekā 1400 pildrežģu
325
māju, kuras celtas no 15. līdz 19. gs. Harca kalni ir aptuveni 95 km gara un 35 km plata kalnu saliņa starp Leines
un Zāles upēm ar augstāko Brokena kalnu (1142 m v.j.l.). Rosstrappe klinti, kura atrodas iepretim Raganu deju laukumam, varēs sasniegt
ar pacēlāju. Bad Harzburg piedāvā pastaigu taku virs koku galotnēm. Titan RT pārsteigs ar Vācijā garāko iekārto tiltu. 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 un pāsteidz ar
daudzveidīgajiem māju rotājumiem.

BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS
8 dienas
Bamberga – alus un impērijas pilsēta uz septiņiem pakalniem. Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums,
21.07.-28.07. 495
Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē. Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis
Noišvānšteina, Linderhofa un Herenchiemsse. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava.
Visievērojamākā Dienvidvācijas baroka celtne – Etāles klosteris. Pastaigas kalnos pie Vācijas augstākās virsotnes Cūgšpices.
Berhtesgādenes zeme – Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru, pastaigas kalnos pie Vacmaņa kalna. Drēzdene –
Elbas Florence ir viena no skaistākajām Vācijas un Saksijas zemes pilsētām: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.
PA UPJU CEĻU GAR REINU, MOZELI, MAINU UN ELBU
8 dienas
Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga. Trīre – viena no Vācijas vecākajām pilsētām ar romiešu
03.08.-10.08. 495
celtiem vārtiem Porta Nigra. Mozeles ieleja un tās skaistākā pilsētiņa Bernkastel Kues. 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. Verthaimas pilsdrupas atrodas Mainas un Tauberes upes satekā augstu virs vecpilsētas. Kopā ar vietējo gidu
ciemošanās pie miesnieka, maiznieka un vīndara ekskursijā Verthaimas garšas. Frankonijas sirds – Tjuhersfelde. Maincas sešu torņu
Doms, vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Dienvidvācijas un Ziemeļvācijas satikšanās vieta – Vircburga. Meisene – slavenā porcelāna
dzimtene Elbas krastā.
REINAS UN MOZELES IELEJAS, LUKSEMBURGA UN ZIEMEĻU VENĒCIJA BRIGE
6 dienas
Lidojums Rīga – Brisele. Brisele: rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils un Eirocentrs. Ziemeļu Venēcija Brige. 06.08.-11.08. 695
Ģente – moderna pilsēta ar ļoti labi saglabājušos viduslaiku centru. Dinant – pilsētas nosaukums cēlies no
ķeltu valodas vārdiem Divo-Nanto, kas nozīmē Dievišķā ieleja jeb Debesu aiza. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga. Trīre –
viena no Vācijas vecākajām pilsētām ar romiešu celtiem vārtiem Porta Nigra. Bernkastel Kues apskate. Mozeles ielejas skaistākā pilsēta
Kohema – Mozeles ielejas metropole, kur mierīgi pavadīt brīvdienas, baudot vīnu. 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. Lēvenas
apskate. Lidojums Brisele – Rīga.
ŠVARCVALDE UN FRANKU ŠVEICE BAVĀRIJĀ
8 dienas
Štutgarte – viena no vēsturiski un ekonomiski nozīmīgākajām Vācijas pilsētām. Mercedes-Benz muzeja apskate. 14.08.-21.08. 595
Iepazīšanās ar Bādenes Virtembergas vīna darīšanas tradīcijām, degustācija. Bad Urach – Švābu Albas
!
JAUNUMS
sirds, viduslaiku arhitektūras 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 – 220 km garu un 40 km
platu kalnu grēdu. Iespēja apmeklēt AlbThermen SPA. Švarcvaldes kalnu ceļš, augstākā virsotne Feldberga un Tribergas ūdenskritums.
Romantiskā Lihtenšteinas pils, kas iemūžināta Vilhelma Haufes romānā. Eslingenes apskate. Vācijas romantiskā ceļa pilsēta Nerdlingene.
Kelheimas Atbrīvošanās zāle un Veltenburgas klosteris. Rēgensburga – vislabāk saglabājusies Vācijas lielpilsēta Donavas krastā ar vairāk
nekā 2000 gadu vēsturi. Walhalla – pēc Atēnu Partenona parauga celta ēka, kurā apskatāmi ar Vāciju saistīto slaveno cilvēku krūšutēli,
ir sasniedzama, uzkāpjot pa 365 pakāpieniem. Stikla pūtēju pilsētiņa Bodenmaisa un gleznainais Riesbach ūdenskritums. Pasava –
Venēcija pie Donavas. Česky Krumlov – UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā pilsēta apbur ar šauro ieliņu labirintiem
un majestātisko viduslaiku pili Vltavas upes līkumā.
BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS
7 dienas
Bavārijas galvaspilsēta Minhene: rātslaukums, Olimpiskais centrs, Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē.
19.08.-25.08. 395
Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Noišvānšteina un Linderhofa. Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem
un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava un Ludviga II dzimšanas dienas pasākumi pilsētiņā 24. augustā. Visievērojamākā
Dienvidvācijas baroka celtne – Etāles klosteris. Pastaigas kalnos pie Vācijas augstākās virsotnes Cūgšpices. Nirnberga – senā franku
metropole ar greznām un romantiskām pildrežģu mājiņām, vācu impērijas dārgumu krātuve. Drēzdene – Elbas Florence, viena no
skaistākajām Vācijas un Saksijas zemes pilsētām: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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PA UPJU CEĻU GAR REINU, MOZELI, MĀSU, MAINU UN ELBU

6 dienas
22.08.-27.08.

cena

Lidojums Rīga – Brisele. Dinant – pilsētas nosaukums cēlies no ķeltu valodas vārdiem Divo-Nanto, kas nozīmē
515
Dievišķā ieleja jeb Debesu aiza. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga. Trīre – viena no Vācijas
vecākajām pilsētām ar romiešu celtiem vārtiem Porta Nigra. Mozeles ieleja un tās skaistākā pilsētiņa Bernkastel Kues. Kohemas pilsētas
un pils apskate. 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. Verthaimas pilsdrupas atrodas Mainas un Tauberes upes satekā augstu
virs vecpilsētas. Kopā ar vietējo gidu ciemošanās pie miesnieka, maiznieka un vīndara ekskursijā Verthaimas garšas. Frankonijas sirds –
Tjuhersfelde. Drēzdene – Elbas Florence, viena no skaistākajām Vācijas un Saksijas zemes pilsētām: Cvingers, Zempera opera, vecpilsēta.
Mājupceļš ar autobusu.

BĀDEN BĀDENE, ŠVARCVALDE, ELZASA, MOZELES UN REINAS IELEJAS
9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Dienvidvācijas un Ziemeļvācijas satikšanās vieta – Vircburga. Vācijas romantiskā studentu 10.09.-18.09. 675
pilsēta Heidelberga kalnu ielokā Nekāras upes krastā, dzejnieku un filozofu pilsēta. Bāden bādene – elegantais
kūrorts, kuru savulaik bija iecienījuši Eiropas aristokrāti. Švarcvaldes kalnu ceļš, pastaiga pie Mummelsee ezera. Tribergas ūdenskritums.
Freiburga – mežu, gotikas, studentu un vīna pilsēta. Panorāmas pacēlājs pie Freiburgas uz Schauinsland kalnu, no kurienes skaidrā
laikā var redzēt gan Freiburgas pilsētu, gan Reinas ieleju. Francijas diena ar Elzasas vīna dārziem un Kolmāras apskati. Mozeles ielejas
šarmantā Bernkastel Kues pilsētiņa. 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. Maincas sešu torņu Doms, vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Lidojums Frankfurte – Rīga.
PRĀGA UN VĀCIJAS ROMANTISKĀS PILSĒTAS
7 dienas
Prāga – zelta torņu pilsēta – vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām galvaspilsētām.
22.09.-28.09. 420
Pasava – Donavas, Innas un Ilcas upju satekā. Walhalla – no marmora celtais piemiņas templis vāciešiem pēc
Atēnu Akropoles Partenona parauga. Rēgensburga – viena no visnozīmīgākajām vēlo viduslaiku Vācijas pilsētām. Nirnberga – senā
franku metropole ar greznām un romantiskām pildrežģu mājām. Vācijas romantiskā ceļa pilsēta Nerdlingene. Dinkensbīle pirmo reizi
rakstos minēta jau 928. gadā. Rotenburga pie Tauberas – vispazīstamākā un iecienītākā Vācijas romantiskā ceļa viduslaiku pilsētiņa.
Bamberga – neoficiālā Vācijas alus galvaspilsēta, kura, tāpat kā Roma, atrodas uz 7 pakalniem. Baireita – Vāgnera un operas pilsēta.
Drēzdene – Elbas Florence, kura savu krāšņumu atguvusi, pateicoties restauratoru darbam.
ELZASA, BĀDENE–VIRTEMBERGA UN KRIZANTĒMU SVĒTKI LĀRĀ
8 dienas
Baucene – torņu pilsēta Šprē upes krastā. Heidelberga – viena no Vācijas skaistākajām pilsētām. Heidelbergas 20.10.-27.10. 485
pils apskate. Teikām apvītais Mummelsee ezers augstu kalnos. Vēsturiskās un modernās Strasbūras apskate,
ejot kājām un braucot ar kuģi pa Ilas upi. Bādenbādenes apskate un termālais baseins. Vaļņu ieskautā Egisaima un Elzasas vīna ceļa
pilsētiņa Rikvīra. Elzasas vīni un franču delikateses – vīngliemeži ķiploku sviestā un varžu kājiņas. Rudenīgi košā Lāras vecpilsēta ar
daudzkrāsaino krizantēmu svētkiem. Pasaulē lielākā ķirbju izstāde Ludvigsburgas dārzos.
Grupas vadītāja Monta Skadiņa.
ADVENTES UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANU LAIKS VĀCIJĀ
5 dienas
Berlīne: Aleksandra laukums un Pasaules laika pulkstenis, 365 m augstais televīzijas tornis, centrālā iela Unter
11.12.-15.12. 250
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. Ziemassvētku
tirdziņu garšas, smaržas un noskaņa pilsētas laukumos. Meisenes porcelāna rūpnīca ir pirmā kvalitatīva porcelāna ražotne ārpus Ķīnas.
Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, pateicoties restauratoru darbam,
savu krāšņumu atguvusi. Rezidences pils, Dievmātes baznīca (Frauenkirche), Zempera opera un Brīles terase tagad priecē ceļotājus.
Vēsturiskais Drēzdenes Striezelmark piedāvā īpašu Ziemassvētku gaidīšanas noskaņu. Ziemassvētu gaidīšanas noskaņas Polijas
galvaspilsētā Varšavā, kura adventes laikā ir īpaši krāšņi izrotāta.
M2 (MATERHORNS UN MONBLĀNS)

9 dienas
20.07.-28.07. 645
Vācijas romantiskā ceļa pilsēta Rotenburga pie Tauberes upes. Reinas ūdenskritums, kas tiek uzskatīts par
varenāko Eiropā. Kalnu ieskautā Lucerna Vierwaldstättensee ezera krastā. Šveices galvaspilsēta Berne.
Nestle šokolādes ražotne un Gruyere pilsētiņa. Romantiskā Francijas mazpilsētiņa Anesī. Alpu kalnu augstākā virsotne Monblāns un
pasaulslavenais kalnu kūrorts Šamonī. Vevē un Montrē pilsētiņas Ženēvas ezera krastā. Cermata – kalnu ciematiņš bez auto, to var sasniegt
tikai ar vilcienu vai zirgu taksometru. Tuvāk kalnu karalim Materhornam vedīs pacēlājs. Pastaiga pa Materhorna nogāzēm. Populārākais
Šveices kalnu atpūtas rajons Grindelvalde. 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. Ekskursija pa Lihtenšteinas galvaspilsētu Vaducu ar vilcieniņu. Drēzdene –
Elbas Florence ir viena no skaistākajām Vācijas un Saksijas zemes pilsētām.

ŠVEICE UN LIHTENŠTEINA
8 dienas
Eiropas pundurvalsts Lihtenšteina, kur pašā Eiropas vidū var atrast neskartu dabu. Kalnu ieskautā Lucerna
18.08.-25.08. 560
ezera krastā ar šaurām ieliņām un Kapelas tiltiņu – kādreizējo pilsētas nocietinājuma daļu. Āres aiza ir 1400 m
gara un 200 m dziļa. Gar aizas malu ierīkota gājēju taka, kas nodrošina ērtu un samērā vieglu pastaigu gar Āres upes krastu. Trimmelbaha
ūdenskritumi ir vienīgie pieejamie ledāju ūdenskritumi kalna iekšienē. Ūdens krīt 10 kaskādēs un radījis klints iekšienē daudzkrāsainus
veidojumus. Grindelvalde piedāvā aktīvu atpūtu, kāpjot kalnos, brīnišķīgus braucienus ar pacēlājiem, mūžīgā sniega klāto kalnu
romantiku, pastaigas kalnu ganībās. Katrs pēc savām spējām varēs pavadīt laiku Šveices Alpu kalnos, gan kāpjot kājām, gan paceļoties ar
pacēlāju. Berne – Šveices galvaspilsēta ar labi saglabājušos vecpilsētu. Pilsētas simbols ir lācis. Reinas ūdenskritums, kas tiek uzskatīts par
varenāko Eiropā. To var sadzirdēt jau no liela attāluma un tā spēku sajust, piebraucot ar laiviņu pie pašas klints. Mainavas sala – paradīze
tiem, kuri mīl ziedus, kokus, eksotiskus augus.
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EIROPA // Francija / Spānija / Monako
ceļojuma apraksts

laiks

NORMANDIJA UN BRETAŅA

5 dienas
04.05.-08.05.

cena

Lidojums Rīga – Nante. Chateau de Combourg – rakstnieka, diplomāta Renē de Šatobriāna dzimtā pils, kas ap745
vīta nostāstiem un spoku stāstiem. Senmišela klosteris – Rietumu pasaules brīnums uz granīta klints jūras līcī.
Kankale – mazs zvejnieku ciematiņš ar austeru audzētavām. Austeru baudīšana Lamanša krastā. Senmalo – sena pirātu pilsētiņa Bretaņā
ar nocietinājumu vaļņiem, katedrāli, vienmēr trokšņaino Šatobriāna laukumu. Freēla raga (Cap Frehel) klintis Lamanša krastā. Kempēras
(Quimper) apskate. Karnakas (Carnac) megalītu krāvumi. Romantiskā Quiberon pussala. Nantes apskate. Anžē (Angersa) – vārti uz Luāras
ieleju (Loire valley). Lidojums Nante – Rīga.

BARSELONA, ANDORA, MONAKO UN FRANCIJAS RIVJĒRA
7 dienas
Lidojums Rīga – Nica. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras
16.07.-22.07. 845
krastā. Grāsa – Francijas smaržu galvaspilsēta. Kannas – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties starptautiskajam
kinofestivālam. Senpoldevansa (St. Paul de Vence) – viens no slavenākajiem un visvairāk apmeklētajiem kalnu ciemiem. Monako – otra
mazākā, taču viena no bagātākajām pundurvalstiņām pasaulē. Montekarlo azartspēļu elle. Karkasone (Carcassonne) – šauras ieliņas un
viduslaiku noskaņa. Ar dubultmūri nocietinātā vecpilsēta kalpo par viduslaiku nocietinājumu būvēšanas mākslas paraugu. Kalnu krokās
starp Spāniju un Franciju paslēpusies pundurvalstiņa Andora (Andorra). Montserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku
kalnu ieskāvumā, kurā tiek godāta Katalonijas patronese Melnā Madonna La Moreneta. Villafranca del Penedes – izcilākais Katalonijas
vīnu reģions. Katalonijas galvaspilsēta Barselona: Rambla avēnija, unikālās Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia
katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls, jaunās mākslas paraugi L`Eixample rajonā. Lidojums Barselona – Rīga.
PARĪZE, ATLANTIJAS PIEKRASTE UN LUĀRAS IELEJA
9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Vācijas romantiskā mazpilsētiņa Goslara. Normandijas nozīmīgākā pilsēta Ruāna ar sla25.07.-02.08. 745
veno katedrāli un Žannas d’Arkas sārta vietu. Fekampa – kādreizējā svētceļnieku vieta ar benediktiešu klosteri.
Etretas baltās alabastra kaļķu klintis Atlantijas okeāna piekrastē. Normandijas ostas pilsēta Onflēra, kuru 19. gs. bija iecienījuši slaveni tā
laika gleznotāji. Kankale – mazs zvejnieku ciematiņš ar austeru audzētavām. Senmalo – sena pirātu pilsētiņa Bretaņā ar nocietinājumu
vaļņiem, katedrāli, vienmēr trokšņaino Šatobriāna laukumu. Senmišela klosteris – Rietumu pasaules brīnums uz granīta klints jūras līcī.
Luāras ieleja – Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja. Šambora – varenākā no Luāras pilīm, franču renesanses laika arhitektūras šedevrs.
Šenonso – Diānas de Puatjē un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras upi. Vilandrī – renesanses laika pils Luāras ielejā ar skaistiem
franču stila dārziem. Tūra – kristietības centrs agrajos viduslaikos, Turēnas novada galvaspilsēta. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka,
Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki, modernās arhitektūras paraugs Pompidū centrs, mākslinieku rajons Monmartrā. Lidojums Parīze – Rīga.
Grupas vadītāja Vita Lākute.
PARĪZE, ŽIVERNĪ, LUĀRAS IELEJA UN LUKSEMBURGA AR ŠAMPANIETI REIMSĀ UN VĪNU AMBUĀZĀ 10 dienas
Kvedlinburga – pilsētiņa ar 800 gadus vecām pildrežģu mājām un gleznainām bruģētām ieliņām. Reimsas
10.08.-19.08. 595
katedrāle un šampanieša degustācija. Impresionisma sirds Živernī – Kloda Monē māja un dārzs. Parīze:
Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, Luvra, Elizejas lauki, modernās arhitektūras paraugs Pompidū centrs, mākslinieku rajons
Monmartrā. Luāras ieleja: Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja. Šambora – varenākā no Luāras pilīm. Šenonso – Diānas de Puatjē un
Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras upi. Vilandrī – renesanses laika pils ar skaistiem franču stila dārziem. Vēsturiski nozīmīgā
Ambuāza un vīna svētki. Tūra – kristietības centrs agrajos viduslaikos. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga – lielhercogu
mītnes zeme, finanšu, banku darījumu un transporta centrs. Potsdama un Sansusī pils parks.
Grupas vadītāja Vita Lākute.
FRANCIJAS VIDIENE, MONBLĀNS, ELZASAS VĪNA CEĻŠ
10 dienas
Lidojums Rīga – Bordo. St. Emilion un franču vīni. Jardin de Marquessac – viens no skaistākajiem Frauncijas
15.08.-24.08. 775
dārziem. Rokamadūra – pilsēta, kuras viduslaiku mājas un torņi šķiet kā izauguši no klints. Konkas (Conques)
apskate. Albī – senās sarkano ķieģeļu, bīskapu un kataru pilsētas apskate. Rodē apskate. Rokfora, ko slavenu padarījusi siera šķirne. Eiropas
augstākais viadukts Milo (Millau), kas atklāts 2004. gadā. Chaos de Montpellier-le-Vieus un Aven Armand pazemes grota. Les Baux de
Provence – viens no skaistākajiem Francijas ciemiem. Pārgājiens Alpos Cirque du Fer a Cheval. Alpu kalnu augstākā virsotne Monblāns un
pasaulslavenais kalnu kūrorts Šamonī. Romantiskā Francijas mazpilsētiņa Anesī. Elzasa (d`Alsace) – Francijas ziemeļaustrumu pierobežas
rajons, kas robežojas ar Reinu un slavens ar savu vīna ceļu. Elzasas vīna degustācija. Strasbūras varenā Dievmātes katedrāle, vēsturiskais
centrs un Eiroparlamenta ēka. Mājupceļš ar autobusu.
NO LUKSEMBURGAS LĪDZ BORDO CAUR LUĀRAS UN DORDOŅAS IELEJĀM
9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Kvedlinburga – pilsētiņa ar 800 gadus vecām pildrežģu mājām un gleznainām bruģētām 21.08.-29.08. 745
ieliņām. Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, finanšu, banku darījumu un transporta centrs. Reimsas
(Reims) slava saistās ar to, ka tā jau kopš 11. gadsimta bijusi kronēšanas pilsēta, kuras gotiskajā Cathedrale Notre-Dame tikuši kronēti visi
Francijas karaļi. Epernē (Epernay) – mūžīgā Reimsas sāncense šampanieša ražošanā. Tās vēsture kopš 1729. gada nesaraujami saistīta
ar brīnišķīgo dzirkstošo vīnu. Tieši tad arī tika atklāts pirmais šampanieša nams. Patlaban provincē ražo vairāk nekā pusotru tūkstoti
pazīstamu šampaniešu šķirņu. 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. 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. Dordoņas ieleja – dabas veidots
brīnums, viena no Francijas krāšņākajām un auglīgākajām ielejām. Lasko ala (Grotte de Lascaux IV) – aizvēsturisko laiku Siksta kapella ar
zīmējumiem uz alas sienām, kuros attēloti fantastiski dzīvnieki. Senemiljona – kaļķakmens klinšu ieskautais vīndaru ciematiņš pie Bordo.
Dune du Pilat – Eiropas lielākā smilšu kāpa. Austeru baudīšana. Bordo – otra vecākā tirdzniecības osta Francijā. Mūsdienās Bordo ir
Francijas piektā lielākā pilsēta, kuras vārdu pasaulē pazīst, arī pateicoties vīniem. Lidojums Bordo – Rīga.
Grupas vadītāja Vita Lākute.
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ceļojuma apraksts

laiks

IZBAUDI FRANCIJU ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā

8 dienas
21.09.-28.09.

cena

Lidojums Rīga – Parīze – Nica – Rīga. Parīze: Chantilly pils – īsta mākslas dārgumu krātuve ar plašu parku un
995
restorānu La Capitainerie, kurš atrodas slavenā ceremoniju meistara senajās virtuvēs.
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. 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
pie Arkašonas. Beržerakas (Bergerac) apskate. Dordoņas ieleja – dabas veidots brīnums, viena no Francijas
krāšņākajām un auglīgākajām ielejām. Lasko ala (Grotte de Lascaux IV) – aizvēsturisko laiku Siksta kapella ar zīmējumiem uz alas sienām,
kuros attēloti fantastiski dzīvnieki. Rokamadūra – pilsēta, kuras viduslaiku mājas un torņi šķiet kā izauguši no klints. Eiropas augstākais
viadukts Milo (Millau), kas atklāts 2004. gadā. Rokfora, ko slavenu padarījusi siera šķirne. Gāras tilts (Pont du Gard) – jau paši romieši
uzskatīja, ka 49 m augstais tilts ir viņu būvniecības īpašs sasniegums. Aviņona – kādreizējā pāvestu rezidence ar Senbenezē tiltu un
pili. Lebo (Les Baux de Provence) citadele, no kuras vecās pils paveras fantastisks skats uz Pekles ieleju un klintīm. Carrieres de Lumieres
gaismu šovs pamestajās boksītu raktuvēs. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras krastā,
pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs.

MONAKO UN PROVANSAS KOLORĪTS
8 dienas
Lidojums Rīga – Nica – Rīga. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi 01.10.-08.10. 845
jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs. Monako (Monaco) – otra mazākā valsts pasaulē, taču
viena no bagātākajām. Nepiedzīvota iespaidu intensitāte – jūrai atkarotās teritorijas un Moyenne Corniche ceļš uz Monako, debesskrāpju
piramīdas, dārzu eksotiskais krāšņums, visīstākā pils, vakaru teatralizētā gaisotne un jūsu laimīgā roka, kurinot azartu Montekarlo kazino.
Strūklaku pilsēta Eksaprovansa. Provansas vīndaru tradīciju iepazīšana un vīnu degustācija! Marseļa – Francijas vecākā un trešā lielākā
pilsēta, kuru romieši dibināja 103. gadā p.m.ē., 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. Sarkano un rūsgano toņu maģija Rousillion mazpilsētiņā. Aviņona – kādreizējā
pāvestu rezidence ar Senbenezē tiltu un pili. Smaržu galvaspilsēta Grāsa un skaistumkopšanas zīmols L`Occitane. Senpoldevansa –
viens no slavenākajiem un visvairāk apmeklētajiem kalnu ciemiem. Kannas – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties starptautiskajam
kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai.
BARSELONA, MONAKO UN FRANCIJAS RIVJĒRA
7 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Nica – Rīga. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu
09.10.-15.10. 845
promenādi jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs, muzeju cienītāju meka. Monako –
otra mazākā, taču viena no bagātākajām valstīm pasaulē. Montekarlo azartspēļu elle. Kannas – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties
starptautiskajam kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai. Smaržu galvaspilsēta Grāsa un skaistumkopšanas zīmols L`Occitane. St.
Rafael panorāmas ceļš. Carrieres de Lumieres gaismu šovs pamestajās boksītu raktuvēs. Les Baux de Provence – viens no skaistākajiem
Francijas ciemiem. Kamargas (Camargue) dabas parks – īpaši aizsargājama savvaļas zirgu zona. Salvadora Dalī teātris-muzejs Figueres.
Karkasones (Carcassonne) šaurās ieliņas un viduslaiku noskaņa. Katalonijas galvaspilsēta Barselona: Rambla avēnija, unikālās Antonio
Gaudi projektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls, jaunās mākslas paraugi L`Eixample rajonā.
Villafranca del Penedes – izcilākais Katalonijas vīnu rajons.
NO BARSELONAS UN KATALONIJAS LĪDZ BURGUNDIJAI
9 dienas
Lidojums Rīga – Barselona. Katalonijas galvaspilsēta Barselona: Rambla avēnija, unikālās Antonio Gaudi pro- 10.10.-18.10. 995
jektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls, jaunās mākslas paraugi
L`Eixample rajonā. Monserrata – kataloņu svētvieta. Žirona (Girona) – skaista un labi saglabājusies vecpilsēta. Salvadora Dalī teātrismuzejs Figueres. Romantiskā mazpilsēta Besalu. Atpūta pie jūras. Narbonna – Romas impērijas Gallijas provinces galvaspilsēta un osta.
Nīma – 7 pauguru ieskauto pilsētu nereti dēvē par Francijas Romu. Viena no Burgundijas pērlēm – Bona (Beaune). Vīna dārzi, kur tiek
darīti paši slavenākie Burgundijas vīni. Burgundijas galvenā pilsēta Dižona (Dijon) izceļas ar lielisku arhitektūru, kuru tā mantojusi no
Burgundijas hercogiem. Abbaye de Fontenay – Francijas vecākais cisterciešu klosteris, kas saglabājies līdz mūsdienām un ir iekļauts
UNESCO mantojuma sarakstā. Viens no slavenākajiem vīndaru ciemiem pasaulē – Šablī (Chablis). Flavigny-sur-Ozerain – viens no
skaistākajiem Burgundijas viduslaiku ciemiem. Chantilly pils – īsta mākslas dārgumu krātuve ar plašu parku. Lidojums Parīze – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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ceļojuma apraksts

laiks

PARĪZE, LUKSEMBURGA UN MOZELES IELEJA

7 dienas
21.10.-27.10.

Lidojums Rīga – Parīze. Parīze: Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Luvra, Elizejas lauki, Pompidū centrs, Sitē sala,
mākslinieku rajons Monmartrā. Parīzes simbols – 1889. gadā Pasaules izstādei būvētais Eifeļa tornis. Brauciens
ar kuģīti pa Sēnas upi. Franču mode, franču virtuve, Disnejlenda. 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. Kvedlinburga – pilsētiņa ar 800 gadu vecām pildrežģu mājām un
gleznainām bruģētām ieliņām. Mājupceļš ar autobusu.

cena

565
475

PAVASARIS BENELUX VALSTĪS
7 dienas
Turpceļš ar autobusu. Brēmenes muzikantu pilsēta Vēzeres upes krastos – Brēmene. 30 km garais Afsluitdijk
01.04.-07.04. 575
dambis. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno
porcelānu. Kosmopolītiskā Amsterdama: Tiso kundzes vaska figūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. Hāga – faktiskā valsts
galvaspilsēta. Holande miniatūrā – Madurodam. Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras. Pasaulē lielākais sīpolpuķu
dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, ko sadala tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm.
Rubensa pilsēta Antverpene. Brisele, kuru slavenu dara Atomium, čurājošais puisītis, Eirokvartāls, rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļpils
un beļģu šokolāde. Dinant – pilsētas nosaukums cēlies no ķeltu valodas vārdiem Divo-Nanto, kas nozīmē Dievišķā ieleja jeb Debesu aiza.
Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, finanšu, banku darījumu un transporta centrs. Ziemeļu
Venēcija Brige ir viens no populārākajiem ceļojuma galamērķiem Beļģijā.
Lidojums Brisele – Rīga.
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ

7 dienas
08.04.-14.04.

440

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ

4 dienas
12.04.-15.04.

655

Slaveno Brēmenes muzikantu pilsēta Vēzeres upes krastos – Brēmene. 30 km garais Afsluitdijk dambis. Edamer
siera dzimtene Edama. Zvejnieku pilsētiņa Volendama. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā
gatavo sieru un koka tupeles, maļ sinepes, apglezno porcelānu. Kosmopolītiskā Amsterdama: Tiso kundzes
vaska figūru muzejs, DAM laukums. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, ko
sadala tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Holande miniatūrā –
Madurodam. Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras. Hāga – faktiskā valsts galvaspilsēta.
Krāšņā ziedu parāde Bloomencorso, ko veido ziediem izpušķotas mašīnas.
Lidojums Rīga – Amsterdama – Rīga.
Edamer siera dzimtene Edama. Zvejnieku pilsētiņa Volendama. Pēc plūdiem 12. gs. Markena salu ar cietzemi
vieno 2 km gara zemes strēle. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans, kurā redzams, kā gatavo sieru un koka tupeles,
maļ sinepes, apglezno porcelānu. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, ko
sadala tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Krāšņā ziedu parāde
Bloomencorso, ko veido ziediem izpušķotas mašīnas. Parādes ceļa garums ir aptuveni 40 km. Kosmopolītiskā
Amsterdama: Valsts muzejs, Tiso kundzes vaska figūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. Hāga –
faktiskā valsts galvaspilsēta, kurā atrodas parlaments un valdība un kurā dzīvo monarhu ģimene. Holande
miniatūrā – Madurodam. Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras.

PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA, ŽIVERNĪ UN ZIEDU LAIKS HOLANDĒ
10 dienas
Lidojums Rīga – Amsterdama. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, ko sadala
17.04.-26.04. 755
tipiskie Holandes kanāli un takas starp hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Kosmopolītiskā un brīvdomīgā
Amsterdama. Ziemeļu Venēcija Brige ir vienas no populārākajiem ceļojuma galamērķiem Beļģijā. Eiropas mākslas un vēstures metropole
Parīze: mākslinieku rajons Monmartrā, Parīzes Dievmātes katedrāle, Triumfa arka, Eifeļa tornis, brauciens ar kuģīti pa Sēnas upi. Senmišela
klosteris – Rietumu pasaules brīnums uz granīta klints jūras līcī. Kankale – mazs zvejnieku ciematiņš ar austeru audzētavām. Austeru
baudīšana Lamanša krastā. Senmalo – sena pirātu pilsētiņa Bretaņā ar nocietinājumu vaļņiem, katedrāli, vienmēr trokšņaino Šatobriāna
laukumu. Normandijas sidra, kalvadosa un siera degustācijas. Normandijas ostas pilsēta Onflēra, kuru 19. gs. bija iecienījuši slaveni
tā laika gleznotāji. Etretas baltās alabastra kaļķu klintis Atlantijas okeāna piekrastē. Normandijas nozīmīgākā pilsēta Ruāna ar slaveno
katedrāli un Žannas d’Arkas sārta vietu. Impresionisma sirds Živernī – Kloda Monē māja un dārzs. Reimsas katedrāle un šampanieša
degustācija. Mājupceļš ar autobusu.
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SMARAGDZAĻĀ ĪRIJA

8 dienas
10.08.-17.08.

cena

Lidojums Rīga – Dublina. Ziemeļīrijas galvaspilsētas Belfāstas apskate: protestantu un katoļu rajoni, Belfāstas
995
centrs un viens no vecākajiem krodziņiem. Ziemeļjūras piekrastes ainavas. Giant’s Causeway jeb Milzu bruģis
(UNESCO) – ap 40 000 bazalta klinšu kolonnas jūras krastā, skats uz Carrick-a-Rede trošu tiltu. Bushmill – senākā viskija darītava, kas
joprojām darbojas Īrijā. Simpātiskā Donegalas vecpilsēta. Viktorijas laikmeta gaisotne Kylemore Abbey – celta kā romantiska pils ezera
un kalnu ieskāvumā, tagad ēka ir benediktiešu klosteris. Īrijas ikoniskās ainavas Konemaras nacionālajā parkā. Brauciens pa Konemaras
gleznainaino ceļu. Golvejas apskate. Burenas pussala ar kaļķakmens klinšu ainavām. Īrijas visapmeklētākais dabas objekts Mohēras
klintis. Krāsainā Ennis pilsētiņa. Posms no slavenā Kerijas gredzena jeb viens no Atlantijas piekrastes skaistākajiem ceļiem un Īrijas
neskartākajām dabas ainavām – Iverigh pussala, Rossbeigh pludmale, Moll’s Gap un Torc ūdenskritums. Gleznainie Viklova kalni un ezeri.
Viduslaiku Glendalough abatijas drupas un brauciens līdz Dublinai. Īrijas Republikas galvaspilsētas Dublinas apskate: Trinity College,
Sv. Patrika katedrāle un Dublinas pils. Brīvs vakars Dublinas noskaņas 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, pastaiga pie 100 m augstām Dover baltajām klintīm.
28.06.-04.07. 725
Kultūras un finanšu metropole Londona: panorāmas rats London Eye, Tauers, Trafalgaras laukums, Nacionālā
galerija, pilsētas sirds Vestminsteras abatija un parlaments, Bekingemas pils, Soho kvartāls u.c. V. Šekspīra pilsēta Stratforda. Īstā
Anglija – vēsturiskais Cotswold reģions, kur pastaigas pildrežģu namiņu mazpilsētās un vēsturiskos dārzos aizved 300 gadu senā
vēsturē. Malmesbury abatijas brīnišķīgais dārzs. Megalītiskās kultūras ievērojamākais piemineklis Anglijā, seno druīdu rituālu vieta –
Stounhendža. Anglijas vēsturiskā galvaspilsēta Vinčestera, pils Lielā zāle un leģendām apvītais Apaļais galds, kas pulcējis karaļa Artūra
bruņiniekus. Vindzoras pils, senākā pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils Lielbritānijā. Lidojums Londona – Rīga.
ARISTOKRĀTISKĀ ANGLIJA UN NEPIERADINĀTĀ VELSA
9 dienas
Lidojums Rīga – Londona. Vindzoras pils, senākā pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils Lielbritānijā. Kultūras un
08.07.-16.07. 1145
finanšu metropole Londona: panorāmas rats London Eye, Tauers, Trafalgaras laukums, pilsētas sirds
!
JAUNUMS
Vestminsteras abatija un parlaments, Bekingemas pils, Soho kvartāls u.c. Brīva pēcpusdiena Londonā pilsētas
gaisotnes baudīšanai vai muzeju apmeklēšanai – Britu muzejs, Nacionālā galerija, Tiso kundzes vaska figūru muzejs u.c. Megalītiskās
kultūras ievērojamākais piemineklis Anglijā – Stounhendža. Anglijas vēsturiskā galvaspilsēta Vinčestera, pils Lielā zāle un leģendām
apvītais Apaļais galds, kas pulcējis karaļa Artūra bruņiniekus. Pastaiga studentu pilsētā Oksfordā, apmeklējot slaveno Bodlija bibliotēku.
V. Šekspīra pilsēta Stratforda. Vindzoras pils – senākā pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils Lielbritānijā. Velsas galvaspilsēta Kārdifa un
tās pils. Brekonbīkonu nacionālais parks un Dolaucothi zelta raktuves. Mežonīgās kalnu ainavas Snovdonijas nacionālajā parkā
Velsā. Brauciens ar seno dzelzceļa vagoniņu Snowdon virsotnē. Portmeirona, itāļu Portofino dubultniece, Eberistvita – Velsas rivjēras
kūrortpilsēta. Pārgājiens līdz Devil`s fall. Conwy pilsētas viduslaiku mūri un mazākais nams Lielbritānijā. Bondnant dārzi, terases ar skatu
uz Snoudoniju. Anglijas un Velsas robežpilsēta Čestera. Lidojums Londona – Rīga.
ORKNEJU SALAS UN SKOTIJAS ZIEMEĻI
8 dienas
Lidojums Rīga – Aberdīna. Brauciens pa Cairngorms nacionālo parku, tā kailo kalnu plašumi un sniegotās
20.07.-27.07. 1195
virsotnes, kuras ceļotāja skatam paveras, braucot ar jaunatklāto nacionāla parka kalnu funikulieri. Invernesa –
!
JAUNUMS
Skotijas kalniešu galvaspilsēta. Danrobinas pils ar Viktorijas laika stila dārzu Ziemeļjūras krastā. Prāmis
Scrabster – Stromnes līdz Orkneju salu arhipelāga lielākajai salai Mainland un brauciens līdz Orkneju galvaspilsētai Kirkwall. Birsejas
pussala un neliela pastaiga līdz pārakmeņojušamies vaļa kaulam. Senajās Barony dzirnavās vēl joprojām tiek malta īpašā Orkneju
miežu šķirne. Iespēja ielūkoties 5000 gadus senos cilvēku mājokļos Skara Brae neolīta laikmeta ciematā, kuram pretstatā turpat netālu
apskatāma aristokrātiskā Skeilas muiža. Brodgara megalītu aplis – tūkstošgadīgi laika vārti, kuri vēl joprojām ir aizvērti, un nedaudz
nomaļus aplūkojamas Stennera vertikālās akmens kolonnas. Šķērsojot Čērčila barjeru, var nokļūt līdz netālu esošai Lambholm un South
Ronaldsay salai. Nelielā, mākslinieciski apgleznotā itāļu kapella un pastaiga līdz Tomb of Eagles jeb Ērgļu kapenēm. Mull Head dabas
parks un skats uz Gloup jeb vārtiem uz pazemi. Prāmis Stromnes – Scrabster. Strathy balto smilšu pludmale, varenā 15 metrus augstā
Smoo ala, pastaiga pa skatiem apslēpto, savdabīgo Inchnadamph ieleju un tās klinšu ejām. Advrekas senās pilsdrupas – klusējoša liecība
par Skotijas kalniešu nesalaužamo cīņas sparu. Nelielā Drumnadrochit pilsētiņa un Nesijas gaidīšana pie Lohnesa ezera. Skotijas ikona –
Ērkvitas pilsdrupas. Kaledonijas kanāls un daudzpakāpju slūžu sistēma (Neptūna kāpnes), romantiskā mazpilsēta Fort Augustus.
Aberdīna – senā Ziemeļjūras universitātes pilsēta un nelielais FootDee kvartāls. Lidojums Aberdīna – Rīga.
SKOTIJA UN ZIEMEĻĪRIJA
8 dienas
Lidojums Rīga – Edinburga. Skotijas sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze, Skotu parlaments, Dadža ordeņa
31.07.-07.08. 1095
kapella. Romantiskā Glāmsas pils, kur bērnību pavadījusi karaliene māte un, iespējams, risinājušies Šekspīra
drāmas Makbets notikumi. Cairngorms nacionālais parks, tā kailo kalnu plašumi un sniegotās virsotnes. Sena viskija darītava un
neiztrūkstoša degustācija. Nesijas gaidīšana pie Lohnesa ezera. Skotijas ikona Ērkvitas pilsdrupas. Kaledonijas kanāli un daudzpakāpju
slūžu sistēmas (Neptūna kāpnes), romantiskās mazpilsētas Fort Augustus un Fort William. Ben Nevis virsotne un pastaiga 800 metru
augstumā, uzbraucot ar kalnu pacēlāju. Trīs māsu ieleja pie Glenko. 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 kolonnu Ziemeļu jūras krastā. Simpātiskā Donegalas vecpilsēta. Viktorijas laikmeta noskaņa 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. Īrijas Republikas galvaspilsētas Dublinas apskate: Trinity College, Sv. Patrika katedrāle,
Dublinas pils. Vakars Dublinas gaisotnes baudīšanai Temple Bar krodziņu rajonā vai iespēja apmeklēt īru vakaru ar tradicionālu maltīti,
īru mūziku, dejām un dziesmām. Lidojums Dublina – Rīga.
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MALJORKAS SALA LIELDIENU BRĪVDIENĀS ieejas maksas un vakariņas iekļautas cenā!

5 dienas
17.04.-21.04.

825

Lidojums Rīga – Palma de Mallorca – Rīga. Palma – Maljorkas salas galvaspilsēta. Tās lepnums ir milzīgā gotiskā
katedrāle jeb Sa Seu, kā to sauc vietējie iedzīvotāji. Palmā veiksmīgi ir apvienojies senais ar mūsdienīgo, jo tur var
apskatīt gan mauru laiku pagalmiņus ar strūklakām, gan lielas sabiedriskas celtnes. Maljorkas pērļu ražošanā
stingri jāievēro noteikts tehnoloģisks process, kas līdzinās pērļu augšanai dabā. Drakas alas (Coves del Drac),
uz kurām ved stāvas kāpnes, ir plašākās no neskaitāmajām Maljorkas pazemes alām. Cala Figuera – zvejnieku
ciematiņš. Sa Granja – privātā muiža, agrāk cisterciešu klosteris, tagad pieder Segui ģimenei. Valdemosa un
klosteris Real Cartuja de Jesus de Nazaret – sākotnēji mauru alkazārs, vēlāk karaļu rezidence, tad klosteris.
Cap de Formentor – Maljorkas tālākais ziemeļu punkts. Maigā klimata un pludmaļu dēļ Maljorka ir viena no
populārākajām tūrisma un izklaides vietām Spānijā.

SAULES SVĒTĪTĀ VANDAĻU ZEME ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS
8 dienas
Lidojums Rīga – Malaga – Rīga. Kordova: Lielā Mezquita mošeja – katedrāle, senais ebreju kvartāls, tirgus Corredera. 27.04.-04.05. 895
Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja: gotiskā katedrāle, Hiraldas tornis. Karmenas stāsta notikumu vietas un 28.09.-05.10. 925
flamenko vakars. 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. 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, dārzi, karaliskā kapella un katedrāle. Malaga – sena un vienlaikus moderna ostas pilsēta.
BARSELONA UN KATALONIJA
7 dienas
29.04.-05.05. 795
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks,
Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls. Montserrata – svētceļojumu vieta un klosteris
majestātisku kalnu ieskāvumā, kurā tiek godāta Katalonijas patronese Melnā Madonna La Moreneta. Salvadora Dalī muzejs-teātris
Figueres ir viens no populārākajiem muzejiem Spānijā. Dalī dāvana savai mūzai, Galas rezidence – Pubolas pils. Costa Brava Roses
kūrorts pie Vidusjūras. 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).
MADRIDE UN TOLEDO MAIJA BRĪVDIENĀS
4 dienas
02.05.-05.05. 595
Lidojums Rīga – Madride – Rīga. El Greko slavinātā senā Spānijas galvaspilsēta Toledo, kura atrodas Taho upes
ielokā. Mūsdienās Toledo ir saglabājušās senās metālkalēju un ieroču meistaru tradīcijas, cietoksnis un baroka
katedrāle. Spānijas galvaspilsēta Madride. 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 – Velaskesa un Goijas gleznas. Filipa II celtā San Lorenzo de El Escorial
klosterpils, no kuras viņš pārvaldīja savu impēriju. Kuenca (Cuenca) – gleznaina vecpilsēta, kuru no abām pusēm norobežo stāvās Hukaras
un Uekaras upju aizas. Ienākumi no vilnas tirdzniecības un tekstilrūpniecības ļāva uzplaukt viduslaiku pilsētai. Katedrāle ir viens no
oriģinālākajiem spāņu gotikas pieminekļiem.
PAVASARA BRĪVDIENAS MALJORKAS SALĀ ieejas maksas un vakariņas iekļautas cenā!
8 dienas
05.05.-12.05. 945
Lidojums Rīga – Palma de Mallorca – Rīga.
Palma – Maljorkas salas galvaspilsēta. Tās lepnums ir milzīgā gotiskā katedrāle jeb Sa Seu, kā to sauc vietējie
iedzīvotāji. Palmā veiksmīgi ir apvienojies senais ar mūsdienīgo, jo tur var apskatīt gan mauru laiku pagalmiņus ar strūklakām, gan lielas
sabiedriskas celtnes. Maljorkas pērļu ražošanā stingri jāievēro noteikts tehnoloģisks process, kas līdzinās pērļu augšanai dabā. Drakas
alas (Coves del Drac), uz kurām ved stāvas kāpnes, ir plašākās no neskaitāmajām Maljorkas pazemes alām. Cala Figuera – zvejnieku
ciematiņš. Sa Granja – privātā muiža, agrāk cisterciešu klosteris, tagad pieder Segui ģimenei. Valdemosa un klosteris Real Cartuja de Jesus
de Nazaret – sākotnēji mauru alkazārs, vēlāk karaļu rezidence, tad klosteris. Cap de Formentor – Maljorkas tālākais ziemeļu punkts. Maigā
klimata un pludmaļu dēļ Maljorka ir viena no populārākajām tūrisma un izklaides vietām Spānijā.
MADRIDES LIELAIS LOKS UN ATPŪTA ANDALŪZIJĀ
10 dienas
18.07.-27.07. 970
Lidojums Rīga – Madride – Malaga – Rīga.
Spānijas galvaspilsēta Madride. Greznā karaļa pils Palacio Real atrodas kādreizējā mauru cietokšņa jeb alkazara
vietā. 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 –
Velaskesa un Goijas gleznas. El Escorial – Filipa II San Lorenzo de El Escorial pils atrodas Sjerras de Gvadarramas
priekškalnē. Eskoriala arhitektūras stilu sauc par desornamentādo – neizgreznoto. Santa Cruz del Valle de los
Caidos – kritušo ielejas svētais krusts un 250 m klints dziļumā izkaltā bazilika. Segovijas vecpilsēta atrodas augstu uz kalna radzes, un
to ieskauj divas upes – Eresma un Klamoresa. 1. gs. beigās romiešu būvētais akvedukts tika izmantots līdz pat 19. gs. beigām. El Greko
slavinātā senā Toledo: cietoksnis, baroka katedrāle, ieroču darbnīcas. Atpūtas programma Andalūzijā: 3* viesnīca Torremolinos (6 naktis).
Papildu izvēles – 3 dienu ekskursiju programma (gids, transports, ieejas maksas) 175 EUR. Gibraltāra klints atrodas pie Spānijas, taču
kopš 1704. gada tā ir britu pārziņā. Andalūzijas baltie ciemati (pueblos blancos): Setenil, Zahara de la Sierra, Grazalema. Ronda – pilsēta
uz aizas malas ar vecāko buļļu cīņu arēnu Spānijā tiek uzskatīta arī par korridas dzimteni. Granada: Alhambras pils, karaliskā kapella,
katedrāle, tirgus un vecpilsēta. Generalife dārzu burvība.
Grupas vadītāja Monta Skadiņa.
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NO BARSELONAS LĪDZ BORDO PĀRI PIRENEJU KALNIEM

8 dienas
04.08.-11.08.

cena

Lidojums Rīga – Barselona – Bordo – Rīga. Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela
895
parks, Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls. Villafranka – slavenais Spānijas vīnu reģions.
!
JAUNUMS
Zaragoza – Aragonas galvaspilsēta, kas dibināta jau romiešu laikos. Hueska – senā Aragonas karalistes
galvaspilsēta. Gavarnie cirks – viens no Pireneju iespaidīgākajiem dabas fenomeniem. Ordesa y Monte Perdido nacionālais parks –
4–5 stundu pārgājiens pa kalnu taku GR-11 gar straujo, krāčaino Arzas upi. Lurda – neliela pilsētiņa Pireneju priekškalnēs, plaši pazīstama
kā svētās Marijas parādīšanās vieta, kas ir par iemeslu lielam svētceļnieku pieplūdumam gada garumā. 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 var sasniegt
vienu no augstākajām Pireneju virsotnēm Pic du Midi de Bigorre. Termālo baseinu komplekss Balnea Genos – relaksācija pēc kalniem.
Biarritz – sākotnējā vaļu medību osta 19. gadsimtā izvērtās par Eiropas bagātnieku atpūtas vietu. Bordo (Bordeaux) lepojas ar otru vecāko
tirdzniecības ostu Francijā (visvecākā ir Marseļas osta), jo Garonnas ielokā celtā Bordo bija nozīmīga osta jau pirms romiešu laikiem.

ATLANTIJAS OKEĀNS, BASKU ZEME UN MADRIDES LIELAIS LOKS
8 dienas
Lidojums Rīga – Bordo (Bordeaux) – Madride – Rīga.
01.09.-08.09. 895
Bordo – otra vecākā tirdzniecības osta Francijā, kuras vārdu pasaulē pazīst, arī pateicoties Bordo vīniem. Dune
du Pilat – Eiropas lielākā smilšu kāpa. Austeru degustācija pie Arkašonas. 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. Bilbao – basku lielākā pilsēta, rūpniecības centrs un nozīmīga tirdzniecības osta.
Pilsētas galvenais tūrisma magnēts – Gugenheima modernās mākslas muzejs. Burgosas vecpilsēta un tās rota – kādreizējo Kastīlijas
un Leonas karaļu rezidences lepnums un viena no Spānijā lielākajām katedrālēm. Spānijas galvaspilsēta Madride. Greznā karaļa pils
Palacio Real atrodas kādreizējā mauru cietokšņa jeb alkazara vietā. 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. El Escorial – Filipa II San Lorenzo de El Escorial pils
atrodas Sjerras de Gvadarramas priekškalnē. Eskoriala arhitektūras stilu sauc par desornamentādo – neizgreznoto. Santa Cruz del Valle
de los Caidos – kritušo ielejas svētais krusts un 250 m klints dziļumā izkaltā bazilika. Segovijas vecpilsēta atrodas augstu uz kalna radzes,
un to ieskauj divas upes – Eresma un Klamoresa. 1. gs. beigās romiešu būvētais akvedukts tika izmantots līdz pat 19. gs. beigām. El Greko
slavinātā senā Toledo: cietoksnis, baroka katedrāle, ieroču darbnīcas.
KATALONIJAS KALEIDOSKOPS AR IELŪKOŠANOS FRANCIJĀ
8 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. 7 naktis vienā viesnīcā Costa Brava kūrortā pie Vidusjūras. Barselona: Rambla 15.09.-22.09. 895
avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks, Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls.
Montserrata – svētceļojumu vieta un klosteris majestātisku kalnu ieskāvumā, kurā tiek godāta Katalonijas patronese Melnā Madonna
La Moreneta. Salvadora Dalī muzejs-teātris Figueres ir viens no populārākajiem muzejiem Spānijā. Dalī dāvana savai mūzai, Galas
rezidence – Pubolas pils. Žironas labi saglabājusies vacpilsēta, kura, pēc vēturnieku uzskatiem, ir senā Gerunda, ko pieminējuši Plīnijs un
Cēzars. Šarmantā viduslaiku pilsētiņa Besalu. Apdzisušu vulkānu ieskautā Olota, kura 18. gadsimtā uzplauka kā tekstilrūpniecības centrs.
Karkasones šaurās Ieliņas un viduslaiku gaisotne. Tās vecpilsēta Ir viduslaiku nocietinājumu būvēšanas mākslas paraugs. Narbonna –
Romas impērijas Gallijas provinces galvaspilsēta un osta.
APBRĪNOJAMĀ SPĀNIJA
12 dienas
24.09.-05.10. ~1195
Lidojums Rīga – Barselona – Malaga– Rīga. Ordesa y Monte Perdido nacionālais parks ar iespaidīgajām klintīm
un aizām. San Juan de la Pena klintī izveidotais klosteris. Biskajas līča gleznainās pilsētiņas – Comillas, Ribadesell
!
JAUNUMS
Astūrijas klinšainā piekraste un pludmales – Playa Cuevas del Mar, Playa de Cathedrales. Leona – romiešu
Septītā leģiona nometnes vieta, kura viduslaikos kļuva par karaļvalsts galvaspilsētu. Picos de Europa nacionālais parks ar kaļķakmens
kalnu masīviem, ezeriem un aizām. Kuenca (Cuenca) – gleznaina vecpilsēta, kuru no abām pusēm norobežo stāvās Hukaras un Uekaras
upju aizas. Ienākumi no vilnas tirdzniecības un tekstilrūpniecības ļāva pilsētai viduslaikos uzplaukt. Katedrāle ir viens no oriģinālākajiem
spāņu gotikas pieminekļiem. Ciudad Encandtada – erozijas procesā veidojušās kaļķakmens skulptūras. Cordova – 10. gadsimtā viena
no varenākajām Rietumeiropas pilsētām, kurā senatnes elpa jūtama ik uz soļa. Kordovas Lielā mošeja mauru laikos simbolizēja islāma
varenību Ibērijas pussalā. Caminito del Rey ~3 km gara, vietām līdz 1 m plata takas vītne, kura piestiprināta pie gandrīz vertikālām
El Chorro aizas klints sienām ~100 m virs upes. Andalūzijas baltie ciemi un Ronda – novietojuma ziņā viena no iespaidīgākajām Spānijas
pilsētām ar vienu no senākajām vēršu cīņa arēnām.
BARSELONA UN KATALONIJA
6 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Guela parks,
19.10.-24.10. 725
Sagrada Familia katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls. Montserrata – svētceļojumu vieta un klosteris
majestātisku kalnu ieskāvumā, kurā tiek godāta Katalonijas patronese Melnā Madonna La Moreneta. Salvadora Dalī muzejs-teātris
Figueres ir viens no populārākajiem muzejiem Spānijā. Dalī dāvana savai mūzai, Galas rezidence – Pubolas pils. Costa Brava Roses kūrorts
pie Vidusjūras. Katalonijas vīna degustācija. Taragona – Senās Romas dibināta pilsēta, bijusī provinces galvaspilsēta, no kurienes romieši
iesāka Ibērijas pussalas kolonizēšanu. Sitges aristokrātiskā jūrmala un pilsētas apskate.
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MADRIDE, MERIDA UN LISABONA AR MONFRAGUES DABAS PARKU

6 dienas
08.09.-13.09.

cena

Lidojums Rīga – Madride (tiešais lidojums). Spānijas sirds Madride: pilsētas sirds un oficiālais centrs Puerta del
745
Sol (Saules vārti) laukums. Prado gleznu galerija. El Greko slavinātā senā Toledo: cietoksnis, baroka katedrāle,
ieroču darbnīcas. Spānijas pierobežas reģions Estremadura, kur zaļas sjerras mijas ar upju ielejām un klinšainām paugurainēm.
Monfragues dabas parks divu upju gleznainajās ielejās. 8 km pastaigu taka dabas parkā, Mirador Salto de Gitano, Monfragues pilsdrupas,
kalnu ainavas. Merida – romiešu un arābu laiku liecība Spānijā. Romiešu senpilsēta un arābu cietoksnis, Meridas romiešu teātra drupas,
Diānas templis un Trajāna arka. Brauciens līdz Lisabonai. 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 Liberdade avēnija. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem.
Lidojums Lisabona – Rīga.

EIROPAS DIENVIDU KRASTS – NO LISABONAS LĪDZ ANDALŪZIJAI
CAURI ALGARVEI UN GIBRALTĀRAM

9 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums). Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un 17.09.-25.09. 995
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.
Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. Sintra (UNESCO) – daudzveidīgām pilīm un krāšņiem parkiem bagāta pasaule, ko
Bairons nosaucis par savu paradīzi. Eklektiskā Pena palace ar krāsainiem torņiem un romantisku dārzu. Fado mūzika kādā no Lisabonas
krodziņiem. Savdabīgā Trojas pussala ar pirmatnējās dabas ainavām. Brauciens uz Algarvi, tūristu un vietējo iecienīto atpūtas reģionu
Portugāles dienvidos. Sanvinsenti zemes rags, Eiropas galējais dienvidrietumu punkts un 60 metru augsts stāvkrasts. Ikoniskā Praia da
Rocha pludmale. Brauciens ar kuģīti okeānā gar Algarves piekrasti – klinšu alas, grotas, līcīši un pludmales.
Brauciens uz Spāniju. 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 – dramatiskā pilsēta uz aizas malas ar vecāko buļļu
cīņu arēnu Spānijā tiek uzskatīta arī par korridas dzimteni. Atpūta pie Vidusjūras Costa del Sol piekrastē. Papildus iespēja doties uz
Granadu: Alhambras pils, karaliskā kapella, katedrāle, tirgus un vecpilsēta, Generalife dārzu burvība, var iziet krāšņām kalnu ainavām
bagāto Caminito del Rey un apmeklēt zirgu un flamenko šovu. Lidojums Malaga – Rīga.

BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ 19.04. grupai Lieldienu laiks Portugālē

5 dienas
Visas naktis vienā 4* viesnīcā Lisabonā.
19.04.-23.04. 695
Lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums). Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. Karaliskā 03.05.-07.05.
Sintra. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni. Pilsētas 21.06.-25.06.
apskate ar autobusu un kājām – Belaiņas rajons: Belemas tornis, Sv. Hieronīma klosteris, Atklājēju piemineklis, 18.10.-22.10.
un pilsētas centrs: parlaments, Eštrelas bazilika, Eduarda VI dārzs un Liberdade 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, 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.
Lidojums Lisabona – Rīga.

BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ
4 dienas
Visas naktis vienā viesnīcā Lisabonā.
22.10.-25.10. 595
Lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums). 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 Liberdade avēnija.
Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. Karaliskā Sintra un Quinta da Regaleira romantiskais dārzs. Viduslaiku mūriem
apjoztā Obiduša. Portugālei raksturīgo flīžu jeb ažuležu galvaspilsēta Santarema un maltīte, kur var nobaudīt pēc īpašas receptes
gatavotu akmens zupu. 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. Iespēja doties izbraucienā ar laivu gar piekrastes stāvkrastiem. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem.
Iespēja doties uz moderno EXPO rajonu un apmeklēt okeanāriju vai izbraukt ar gaisa vagoniņiem vai izbaudīt Lisabonas vecpilsētas šarmu.
Lidojums Lisabona – Rīga.
PAVASARA BRĪVDIENAS PORTUGĀLĒ
8 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags, Atlantijas okeāna piekraste 26.04.-03.05. 950
un romantiskā kūrotpilsēta Casais. Karaliskā Sintra. Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša. UNESCO pasaules
kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Tomāras templiešu cietoksnis un gleznainā Tomāras mazpilsēta. Portugāles svētvieta Fatima.
Maltīte Almerimā, kur var nobaudīt pēc īpašas receptes gatavotu akmens zupu. Santarema – iecienīta karaļu un mūsdienu Portugāles
valdības pārstāvju uzturēšanās vieta. 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. Varenā
Mafras barokālā pils un klosteris. Nelielais zvejnieku ciematiņš okeāna krastā – Eriseira. 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 Liberdade avēnija, Sv. Žorža cietoksnis.
Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Lidojums Lisabona – Rīga.
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BRĪVDIENAS PORTU UN DORU IELEJĀ

5 dienas
30.04.-04.05.

cena

Lidojums Rīga – Portu. Miņu (Minho) novads ir Portugāles zaļākais reģions; te dzīvas senās tradīcijas, kuru saknes
745
sniedzas ķeltu, galīsiešu un Romas impērijas laikos. Reģions pazīstams ar atspirdzinošo vinho verde, caldo verde
(zaļo zupu) un mazajām muižām (quinta). Senās švābu karalistes galvaspilsēta Braga un nācijas šūpulis Gimareša (UNESCO). Kolorītā
ostas vecpilsēta Portu: Doru piekraste, Gustava Eifeļa būvētais tilts pāri Doru upei, vecpilsēta, elegantā Boavistas avēnija un siera
cietoksnis okeāna piekrastē. 6 tiltu kruīzs pa Doru upi. Iespēja apmeklēt fado un folkloras vakaru senā vīna darītavā. Doru un Tras-osMontes novads ir viens no skaistākajiem reģioniem Portugālē ar mežonīgām kalnu grēdām un tām cauri plūstošo Doru upi, šaurām aizām
un vīnogulāju terasēm tās krastos. Novads slavens ar augstvērtīgajiem Doru ielejas sarkanajiem galda vīniem. Portugāles vizītkarte Doru
upes ieleja, modernas vīna saimniecības apmeklējums un degustācija – iepazīšanās ar vīnogu audzēšanu, vīna iegūšanu, uzglabāšanu,
lietošanu. Brīva diena Portu pilsētas apskatei un noskaņas baudīšanai – iespēja apmeklēt slaveno Lello & Irmao Bookstore, Se katedrāli,
portvīna muzeju, vīna pagrabus un baudīt krastmalas Ribeira gaisotni. Iespēja doties aktīvas atpūtas ekskursijā uz Arukas dabas parku
(UNESCO), kas tiek dēvēts par piedzīvojumu pasauli, jo piedāvā aktīvas atpūtas iespējas iespaidīgu dabas ainavu reģionā. Pārgājiens pa
Paivas takām (~9 km) līdz 75 metrus augstā Frecha Mizarela ūdenskrituma pakājei Lidojums Portu – Rīga.

PORTUGĀLE NO PORTU VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI
9 dienas
Lidojums Rīga – Portu. Miņu novads Portugāles ziemeļos ir vairāku tradīciju dzimšanas vieta. Barseluša – vieta, 02.05.-10.05. 995
kur cēlusies populārā leģenda par Portugāles simbolu gaili. Portugāles kristīgās baznīcas galvaspilsēta Braga un 15.10.-23.10.
barokāli greznās Bom Jesus baznīcas slavenās kāpnes. Senie nocietinājumi Castro de Sao Lourenco un skats uz
plašajiem piekrastes līdzenumiem. Viena no senākajām pilsētām Portugālē Ponte da Lima. Viana da Castelu – pilsēta ar renesanses un
baroka stila savrupmājām. Portu: kolorītā ostas vecpilsēta, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Doru (Zelta) upi. Iespēja izbraukt Sešu tiltu
kruīzu ar kuģīti pa Doru upi un degustēt slavenos stiprinātos portvīnus. Gleznainā un vīna darītavām bagātā Doru ieleja, ieskats vīnogu
audzēšanas tradīcijas un degustācija. Koimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās universitātes rezidence. Portugāles svētvieta
Fatima. Bataljas klosteris (UNESCO). Viduslaiku mūriem apjoztā, romantiskā Obiduša. Nazarē pilsētiņa okeāna krastā. 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 Liberdade avēnija. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Brauciens uz Algarvi. Savdabīgā Trojas pussala un Sanvinsenti
zemesrags, Eiropas galējais dienvidrietumu punkts un 60 metru augsts stāvkrasts. Albufeira – Algarves tūristu galvaspilsēta. Brauciens ar
kuģīti okeānā gar Algarves piekrasti – klinšu alas, grotas, līcīši un pludmales. Lidojums Faro – Rīga.
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU
8 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums). Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un
05.07.-12.07. 875
modernās pilsētas gaisotni. Pilsētas apskate ar autobusu un kājām – Belaiņas rajons: Belemas tornis, 20.09.-27.09.
Sv. Hieronīma klosteris, Atklājēju piemineklis, un pilsētas centrs: parlaments, Eštrelas bazilika, Eduarda VI dārzs
un Liberdade avēnija. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Lisabonas rivjēra Cascais. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts
Rokas rags. Karaliskā Sintra. Viduslaiku mūriem apjoztā romantiskā Obiduša. Brīdis atpūtai vai pastaigām Sao Martinho pludmalē.
Okeāna piekraste Nazārē. Portugāles svētvieta Fatima. UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Tomāras templiešu
cietoksnis un gleznainā Tomāras mazpilsēta. Portugāles Venēcija Aveiru, 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. Iespēja
izbraukt Sešu tiltu kruīzu ar kuģīti pa Doru upi. Koimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās universitātes rezidence. Atpūta
Atlantijas okeāna piekrastes pilsētā Figueira da Foz. Varenā Mafras barokālā pils un klosteris. Nelielais zvejnieku ciematiņš okeāna
krastā – Eriseira. Lidojums Lisabona – Rīga.
LISABONA UN ATPŪTA PIE OKEĀNA
8 dienas
Atpūtas programma: lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums), 4* viesnīca Lisabonā (3 naktis), brauciens uz
20.08.-27.08. 775
okeāna piekrasti, Obidušas apskate, 4* viesnīca okeāna krastā Figueira da Foz (4 naktis). Atpūta okeāna krastā
skaistajā Claridade pludmalē Serra da Boa Viagem kalnu pakājē. Transfērs uz Lisabonu, lidojums Lisabona – Rīga.
Papildus – 4 dienu ekskursiju programma 170 EUR (gids, transports, ieejas maksas).
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 Liberdade avēnija. Lisabonas rivjēra Cascais.
Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. Karaliskā Sintra (UNESCO) – daudzveidīgām pilīm un
krāšņiem parkiem bagāta pasaule, ko Bairons nosaucis par savu paradīzi. Portugāles svētvieta Fatima. Bataljas klosteris (UNESCO) un
leģendām apvītais Tomāras templiešu cietoksnis. Koimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās universitātes rezidence. Koimbras
universitātes apskate. Papildus iespējams doties pārgājienā gar okeāna piekrasti, Serra da Boa Viagem kalnos.
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PORTUGĀLE CAURI NOVADIEM UN GADSIMTIEM

11 dienas
08.10.-18.10.

cena

Lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums). Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un
1165
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 Liberdade avēnija.
Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. Sintra (UNESCO) – daudzveidīgām pilīm un krāšņiem parkiem bagāta pasaule,
ko Bairons nosaucis par savu paradīzi. Portugālei raksturīgo flīžu jeb ažuležu galvaspilsēta Santarema. Portugāles svētvieta Fatima.
Tomāras templiešu cietoksnis. Koimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās universitātes rezidence. Portu: kolorītā ostas
vecpilsēta, Ribeiras krastmala, katedrāles rajons. Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Doru upi. Portugāļu nācijas šūpulis Gimareša. Ainaviskā
Braga. Pirmā portugāļu grāfiste Barseluša un populārās leģendas par gaili rašanās vieta. Vīnogu audzēšanas tradīcijas un degustācija
Doru ielejā. Vēsturiski nozīmīgā Viseu. Lamegu gotiskā katedrāle. Serra da Estrela kalnu ainavas. Brauciens uz Algarvi. Trojas pussala
ar pirmatnējām ainavām. Sanvinsenti zemesrags, Eiropas galējais dienvidrietumu punkts un 60 metru augsts stāvkrasts. Albufeira –
Algarves tūristu galvaspilsēta. Brauciens ar kuģīti pa okeānu gar Algarves piekrasti un klinšu alu apmeklējums, pludmale un atpūta.
Iespēja apmeklēt korķa fabriku, brauciens uz Lisabonu. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem. Brīvais laiks Lisabonas vecpilsētā vai
iespēja apmeklēt moderno EXPO rajonu un okeanāriju. Lidojums Lisabona – Rīga.

JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA PORTU UN DORU IELEJĀ
6 dienas
Lidojums Rīga – Portu. Portugāļu nācijas šūpulis Gimareša, barokāli greznā Bom Jesus baznīca un tās kāpnes. 28.12.-02.01. ~875
Portu: kolorītā ostas vecpilsēta, Ribeiras krastmala, katedrāles rajons, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Doru
(Zelta) upi un sešu tiltu kruīzs. Koimbra – bijusī Portugāles galvaspilsēta un vecākās universitātes rezidence. Ieskats universitātes
reprezentācijas telpās, Portugāles Venēcija Aiveiru, Vista Alegre porcelāna muzejs. Doru ielejas ainavas ar terasveida nogāzēm un vīna
darītavām. Modernas vīna darītavas apmeklējums un slavenā portvīna degustācija. Simpātiskā Amarantes pilsētiņa un aizraujošs skats
no Galafura skatu laukuma. Jaunā gada sagaidīšana pilsētā vai viesnīcā. Barseluša – vieta, kur radusies slavenā portugāļu leģenda par tās
simbolu – gaili. Par arhitektūras meku dēvētā Viana de Castelu. Lidojums Porto – Rīga.
ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS
11 dienas
Azoru salu arhipelāgs Atlantijas okeānā ir vistālākais Eiropas rietumu punkts. Te, trīs tektonisko plātņu sadures 27.04.-06.05. 1850
vietā, vulkāniskā aktivitāte savulaik radījusi gleznainas salas okeāna vidū – vienu no jaunākajiem veidojumiem
uz zemes. Vulkānu darbība ir pierimusi, atstājot iespaidīgas krāteru ainavas, karstos avotus, alas un geizerus. Raksturojot atšķirības salu
ainavās, vietējie iedzīvotāji katrai salai piešķīruši savu krāsas apzīmējumu no dzeltenās un zaļās līdz melni pelēkajai, bet zemes spēku un
karstos avotus iemanījušies izmantot tradicionālu ēdienu gatavošanai un ananasu plantāciju audzēšanai.
Lidojums Rīga – 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. Sao Miguel – zaļākā un lielākā sala Azoru arhipelāgā, dabā te sastopami
vairāk nekā 200 zaļās krāsas toņi. Salas galvaspilsēta Ponte Delgada – svarīgais krustpunkts starp Eiropu un Jauno pasauli. Terra Nostra
krāšņais botāniskais dārzs ar iespēju peldēties dabīgi karstajā baseinā. Furnas ezera ieleja ar karstajiem geizeriem un īpašo, zemē
ieraktos podos gatavoto sautējumu. Povoacao ciemats, tējas plantācijas un fabrika, noslēpumainais krāteris Lagoa do Fogo. Vista do Rei
skatpunkts. Cenā iekļautas septiņas pusdienas salai raksturīgos krodziņos.
Lidojums Ponte Delgada – Lisabona – Brisele – Rīga.
ATLANTĪDAS VIRSOTNES – KANĀRIJU SALAS. TENERIFE ar iespēju apmeklēt Grankanāriju
8 dienas
Tiešais lidojums, visas naktis vienā **** viesnīcā ar brokastīm un vakariņām, interesantāko ekskursiju izlase ar 12.03.-19.03. 1275
latviski runājošu gidu un iespēja atpūsties! Tenerife – lielākā no salām, slavena ar kontrastaino dabu. Salas 19.11.-26.11.
dienvidu daļā atrodas lielākie un populārākie kūrorti, jo šeit ir vissiltākais klimats. Salas rietumu daļā ir nedaudz
vēsāks un zaļāks. Visapkārt salai plešas kalnu grēdas, bet salas centrālajā daļā ir pamanāms pasaulē trešais lielākais vulkāna krāteris
Caņadas del Teide, kura diametrs ir 18 km. Vienu no krātera malām veido slavenais vulkāns Teide, kura augstums sasniedz 3718 m.
Lidojums Rīga – Tenerife. Senā Tenerifes galvaspilsēta La Laguna. Tenerifes lielais noslēpums – viegls pārgājiens pa Anagas kalnu masīvu –
unikālie un ļoti apdraudētie laurisilva (lauru) koku, meži, endēmiski augi, Pico del Inges virsotne, zaļas ielejas, kalnu ainavas un gleznaini
piekrastes skati. Vulkāns pazemē – pasaulē ceturtās lielākās lavas alas – Vēja alas. Icod de los Vinos pilsētiņa – Sv. Marka baznīca un unikālais,
tūkstošgadīgais pūķkoks. Leģendām apvītā Maskas aiza, Teno kalnu stāvkrasts un grandiozās Los Gigantes klintis. Viegls pārgājiens Las
Caņadas del Teide nacionālajā parkā – lavas lauki, vulkāna krāteris un neparastie klinšu veidojumi: Karalienes kurpītes, Garsijas klintis un
Mēness ainavas. Atpūta pie Atlantijas okeāna 4* viesnīcā. Iespēja doties uz flamenko šovu, izbraucienā ar kuģīti vai izklaides parkiem
Loro un Siam Park. Iespēja apmeklēt Grankanāriju – prāmis uz Grankanārijas salu, 200 m dziļais un 1 km platais Bandamas krāteris.
Gleznainā Teror mazpilsētiņa. Grankanārijas vizītkarte Roque Nublo – neparastu klinšu lauks kalna galā, no kura paveras elpu aizraujoši
skati. Grankanārijas galvaspilsēta, kur Kolumbs atstājis savus pēdu nospiedumus – Laspalmasa. Lidojums Tenerife – Rīga.
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DIEVA BUČA SICĪLIJA LIELDIENĀS

8 dienas
14.04.-21.04.

cena

Vislielākā Vidusjūras sala Sicīlija – auglības zeme – sniedz baudījumu ikkatram tās viesim: saules, jūras,
975
romantisku līcīšu medniekiem, vēstures un kultūras izzinātājiem, dabas ainavu un krāsu piekritējiem,
visizsmalcinātākajiem gardēžiem, kā arī tiem, kas nevēlas laiku pavadīt nogurdinošos pārbraucienos, bet tomēr vēlas iegūt maksimālu
gandarījumu no ceļojuma dažādības.
Lidojums Rīga – Katānija – Rīga. Taormina – romantiska Sicīlijas mazpilsētiņa un kūrorts. Augstākais aktīvais Eiropas vulkāns Etna
(3300 m v.j.l.). Sicīlijas salas dienvidu piekrastes lielākā pilsēta Katānija: Doma laukums, Katānijas simbols – strūklaka ar ziloni, Sv. Agates
katedrāle. Sirakūzas – viena no nozīmīgākajām antīkās grieķu pasaules pilsētām. Šokolādes pilsēta Modica (UNESCO). Kaltadžirone –
Sicīlijas tipiskā keramika šajā pilsētā šķiet apskatāma visur. Pavārklasē kopīgi gatavosim Sicīlijā tipiskos Lieldienu cepumus un
baudīsim kopīgas vakariņas lauku saimniecībā Il Drago. La Villa Romana – lieliski saglabājusies romiešu rezidence ar bagātīgu mozaīku
kolekciju. Agridžento un Tempļu ieleja (Valle dei Templi) – visiespaidīgākais sengrieķu celtniecības komplekss ārpus Grieķijas. Turku
kāpnes (Scala dei Turchi) – izteikti baltās akmeņainās klintis ir fantastiski skaists dabas veidojums. Marsala – mājvieta stiprajam
vīnam, kura darināšanas noslēpumus un vēsturi izzināsim vīna degustācijas laikā. Eriče – pasakaina kalnu pilsētiņa ar patīkamu
viduslaiku auru šaurajās ieliņās. Castellamare del Golfo – savulaik nelielais zvejnieku ciemats, tagad ainaviska pilsēta pie jūras ļaus
izjust autentisko Sicīliju. Monreāles katedrāle (UNESCO) – izcils un rets 12. gs. normāņu arhitektūras paraugs, kas ir slavena ar krāšņām
mozaīkām (6500 kvadrātmetru platībā) – lielākais bizantiešu mozaīku komplekss Itālijā! Sicīlijas galvaspilsēta Palermo – izvietojusies
dabas veidotā amfiteātrī, pamatoti tiek dēvēta arī par Conca d’Oro jeb Zelta gliemežvāku. Palermo tirgus Vucciria un Palazzo Reale –
Sicīlijas parlamenta sēdeklis. Čefalū (Cefalù) – saukta par Sicīlijas pērli... maza, vēsturiska, šaurām ieliņām caurvīta pilsētiņa, kura ik gadu
piesaista tūkstošiem tūristu. Aci Trezza – iespēja redzēt ciklopu salas – vienus no slavenākajiem faraglioniem Itālijā.

KLASISKĀ ITĀLIJA UN LIELDIENAS ROMĀ
8 dienas
Roma – pasaules naba, Mūžīgā pilsēta, Rietumu kristietības sirds... Ar šādiem un līdzīgiem epitetiem izsenis
15.04.-22.04. 695
mēģināts aprakstīt Itālijas galvaspilsētas vienreizību un nozīmīgo lomu pasaules kultūrvēstures kontekstā.
Jums tiek piedāvāta iespēja pārliecināties, vai visi ceļi ved uz Romu, un uzklausīt Pāvesta Lieldienu uzrunu Urbi et Orbi, esot Sv. Pētera
katedrāles laukumā Vatikānā. Itālija Lieldienām piešķirs raiburaibās krāsas!
Turpceļš ar autobusu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts, visur esošie pilsētas simboli –
gondolas un maskas. Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burāno. Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņjorijas laukums,
Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā. Sjēna: Piazza del Campo, rātsnams, iespaidīgā Doma
kadrāle un līkumotās viduslaiku pilsētas ieliņas. Orvjeto – pilsēta, kas no visiem skatu punktiem izskatās burvīgi, jo atrodas uz 300 m
augsta plato, tā noraugoties uz vīna dārziem klāto līdzenumu no sava klinšainā balkona. Iespēja izstaigāt Orvjeto pazemes labirintus un
nobaudīt vietējos labumus – sieru un vīnu. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle, iespēja apmeklēt Vatikāna muzejus un Siksta
kapellu. Roma: Kolizejs, Romas Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka, Navonas laukums, Panteons, Spāņu kāpnes.
Lieldienu dievkalpojums Sv. Pētera katedrāles laukumā, pāvesta uzruna Urbi et Orbi.
Laiks izjust un izbaudīt Romu Lieldienu noskaņās!
PAVASARA ZIEDONIS PIE MADŽORES EZERA
7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga. Itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna: La Scala, Doms. Strēza – burvīga 22.04.-28.04. 695
kūrortpilsēta ezera krasta ar lepnām villām, vasarnīcām, vecpilsētas darbīgo gaisotni. Madžores ezera Borromeo
salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainie dārzi, pusdienas pauze nelielajā Isola dei Pescatori (Zvejnieku sala). 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. Turīna – barokālās
arhitektūras, industriālās varenības un gastronomisko tradīciju saskaņa. Villa Taranto – botāniskais dārzs – krāsu, formu, dažādu augu
harmonija, ezera eksotiskā rota. Monte Mottarone – brauciens kalnā (1491 m v.j.l.) un skats uz Alpu kalnu ieskauto Madžores ezeru un tā
izsmalcinātajām saliņām.
TIRĒNU JŪRAS VILINĀJUMS ODISEJA PIEKRASTĒ
7 dienas
Starp Romu un Neapoli atrodas viena no skaistākajām kūrortu zonām pie Tirēnu jūras – Odiseja piekraste
22.04.-28.04. 595
(Riviera di Ulisse): smilšu pludmales, patīkams Vidusjūras klimats, nelielas pilsētiņas, 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...
Lidojums Rīga – Roma – Rīga.
Piedāvājam iespēju 6 naktis pavadīt viesnīcā Torre del Sole 4* (www.torredelsole.com). Savu atpūtu dažādot
varēsiet ar ekskursiju programmu pieredzējuša IMPRO gida vadībā, izvēloties ekskursijas par papildu samaksu:
visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. Palazzo Reale Caserta –
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. Romas vēsturiskās vietas: 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 privātā lauku
saimniecībā.
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TOSKĀNAS ŠARMS

9 dienas
28.04.-06.05.

cena

Toskānas novada dabas, vēstures un gastronomisko baudu sintēze veido tās īpašo un neatkārtojamo šarmu!
565
Pa ceļam uz Toskānu – Emīlijas-Romanjas novada centrs Boloņa. Renesanses šūpulis un Toskānas 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.

NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI UN ISKJAS SALAS
8 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. No vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta (UNESCO). 1279 m aug- 28.04.-05.05. 995
stais, 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. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. Palazzo Reale Caserta – Dienviditālijas
Versaļa. Atpūtas diena Odiseja piekrastē pie Tirēnu jūras vai romantiskās Sperlongas apmeklējums. Iespēja baudīt itāļu nacionālo
virtuvi, limončello un īsti dienvidniecisku gaisotni nesteidzoties!
DIEVA BUČA SICĪLIJA
8 dienas
Lidojums Rīga – Katānija – Rīga. Taormīna – romantiska Sicīlijas mazpilsētiņa un kūrorts. Augstākais aktīvais
28.04.-05.05. 995
Eiropas vulkāns Etna (3300 m v.j.l.). Sicīlijas salas dienvidu piekrastes lielākā pilsēta Katānija: Doma laukums,
Katānijas simbols – strūklaka ar ziloni, Sv. Agates katedrāle. Sirakūzas – viena no nozīmīgākajām antīkās grieķu pasaules pilsētām.
Šokolādes pilsēta Modica (UNESCO). Kaltadžirone – Sicīlijas tipiskā keramika šajā pilsētā šķiet apskatāma visur. Pavārklasē kopīgi
gatavosim Sicīlijā tipiskās pildītās rīsu bumbas arančini un baudīsim kopīgas vakariņas lauku saimniecībā Il Drago. La Villa Romana –
lieliski saglabājusies romiešu rezidence ar bagātīgu mozaīku kolekciju. Agridžento un Tempļu ieleja (Valle dei Templi) – visiespaidīgākais
sengrieķu celtniecības komplekss ārpus Grieķijas. Turku kāpnes (Scala dei Turchi) – izteikti baltās akmeņainās klintis ir fantastiski skaists
dabas veidojums. Marsala – mājvieta stiprajam vīnam, kura darināšanas noslēpumus un vēsturi izzināsim vīna degustācijas laikā. Eriče –
pasakaina kalnu pilsētiņa ar patīkamu viduslaiku auru šaurajās ieliņās. Castellamare del Golfo – savulaik nelielais zvejnieku ciemats, tagad
ainaviska pilsēta pie jūras ļaus izjust autentisko Sicīliju. Monreāles katedrāle (UNESCO) – izcils un rets 12. gs. normāņu arhitektūras paraugs,
kas ir slavena ar krāšņām mozaīkām (6500 kvadrātmetru platībā) – lielākais bizantiešu mozaīku komplekss Itālijā! Sicīlijas galvaspilsēta
Palermo – izvietojusies dabas veidotā amfiteātrī, pamatoti tiek dēvēta arī par Conca d’Oro jeb Zelta gliemežvāku. Palermo tirgus Vucciria
un Palazzo Reale – Sicīlijas parlamenta sēdeklis. Čefalū (Cefalù) – saukta par Sicīlijas pērli... maza, vēsturiska, šaurām ieliņām caurvīta
pilsētiņa, kura ik gadu piesaista tūkstošiem tūristu. Aci Trezza – iespēja redzēt ciklopu salas – vienus no slavenākajiem faraglioniem Itālijā.
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA
6 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Sperlonga – Odiseja piekrastes romantiskākā pilsētiņa. Palazzo Reale Caserta –
01.05.-06.05. 785
Dienviditālijas Versaļa. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. 25.09.-30.09. 795
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. Neliels ieskats Mūžīgās
pilsētas Romas vēstures līkločos – Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka, Panteons, Navonas laukums. Iespēja baudīt itāļu
nacionālo virtuvi, limončello un īsti dienvidniecisku gaisotni!
ROMA UN ITĀLIJAS SKAISTĀKIE DĀRZI
9 dienas
Puķu dobes, terases, dīķi ar strūklakām, rūpīgi koptu koku paēnā paslēpusies skulptūra...
10.05.-18.05. 695
Pavasara svaigums un mūžsenais ziedēšanas prieks Itālijas tik dažādo dārzu valstībā!
Lidojums Rīga – Roma. Ieskats Romas vēsturiskajos vaibstos – Kolizejs, Kapitolijs, Romas Forums, Venēcijas
laukums. 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. Parco
Sacro Bosco – manierisma stila dārzs ar savdabīgām milžu un monstru figurām. Voltēra – pakalnos vislabāk
saglabājusies etrusku pilsētiņa ar burvīgu skatu uz Toskānas ainavu. Toskānas vīnu degustācija privātā
saimniecībā. Dienas atpūta dabas dārzā – Cinque Terre piekrastē (UNESCO): brauciens ar kuģīti gar ainavisko
krastu, pie kura līdzīgi bezdelīgu ligzdām pieķērušies nelieli miestiņi. La Cervara – San Girolamo klostera unikālais dārzs Portofino kalnā.
Villa Durazzo dārzs – parks – viens dārziem, kas iekļauts Itālijas skaistāko dārzu sarakstā. Madžores ezera Borromeo salu – Isola Madre,
Isola Bella – pasakainie dārzi. Mazā Roma jeb Romeo un Džuljetas pilsēta Verona. Vieni no skaistākajiem renesanses dārziem Giardino
Giusti. Minimundus pie Klāgenfurtes – pasaules populārākās celtnes un dārzi miniatūrā. Mājupceļš ar autobusu.
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ITĀLIJAS BALTĀ PARADĪZE APŪLIJA – BAUDAI UN ATPŪTAI Dzīves un sajūtu gardēžiem!

8 dienas
25.05.-01.06.

675

Atpūtas programma: lidojums Rīga – Bari – Rīga, transfērs uz viesnīcu un nakšņošana *** viesnīcā EDEN BEACH
Hotel (www.hoteledentorrecanne.it). Torre Canne – kūrorts pie Adrijas jūras, kas lepojas ar smilšu pludmali, vairāk
nekā gadsimtu šī vieta bijusi populāra, arī pateicoties minerālūdens avotiem, kas izmantoti dziedniecībā.
Papildus – 4 dienu ekskursiju programma 225 EUR (gids, transports, ieejas maksas): Apūlijas centrs un
nozīmīgā Dienviditālijas ostas pilsēta Bari ar Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja baziliku, iekšpagalmiem, kuros dienas
ritms šķiet nemainīgs jau gadsimtiem. Leče – Itālijas dienvidu baroka pērle, saukta par dienvidu Florenci. Baltā,
ainaviskā pilsētiņa Ostuni. Grotta di Castelana – alas, kuras ir 10 skaistāko pasaules alu skaitā. Itālijas Apūlijas
novada īpašā pasaka – augļu dārzu, olīvu un vīna lauku ieskautā Trulli arhitektūra Alberobello (UNESCO).
Savdabīgā alu pilsēta Matera – 2019. gada Eiropas kultūras galvaspilsēta.

!
JAUNUMS

EIROPAS ALPU KRUSTPUNKTĀ
9 dienas
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām atbilstoši
28.06.-06.07. 725
vēlmēm un iespējām. 5 naktis viesnīcā Aostā – iespaidīgu kalnu ieskautā līdzenumā.
Turpceļš ar autobusu. Pyramidenkogel – panorāmas tornis, kas paceļas 851 m augstumā virs Vertera ezera ar
skatu uz Slovēnijas, Itālijas un Karintijas Alpiem. Pacēlājs uz Monte Baldo (1700 m v.j.l.), no kurienes paveras
pasakaina ainava uz Itālijas Dolomītalpiem un dzidrajiem Garda ezera ūdeņiem Katru dienu pārgājieni tiks
organizēti citā Eiropas Alpu masīvā. Kalnu mīļotāju paradīze Červiņo dienvidu nogāzes Materhorna virsotnes
(4478 m) apkārtnē. Iespēja pa garāko trošu ceļu pacelties uz Aiguille du Midi (3842 m) – no Francijas Alpu zaļās
un ziedošās Šamonī ielejas uz masīvajām klintīm ar varenajiem šļūdoņiem un ūdenskritumiem, baltajām kalnu
virsotnēm un Alpu augstāko virsotni Monblānu (4810 m). Itālijas nozīmīgākais nacionālais parks Gran Paradiso, pārgājiens pa Viktora
Emanuela medību taku. Lielā Senbernāra pāreja (2469 m) jeb senākais ceļš pāri Itālijas un Šveices Alpiem. Lidojums Milāna – Rīga.
Kalnu instruktors Laimonis Petrusevičs.
ALPU ZELTA IZLASE Slovēnija, Austrija, Itālija, Šveice, Francija
10 dienas
Maršruts dabas baudītājiem, aktīvai atpūtai Eiropas krāšņākajos Alpos, kuri piekrīt apgalvojumam,
19.07.-28.07. 795
ka par kalniem skaistāki var būt tikai kalni!
Turpceļš ar autobusu. Ainaviskā Slovēnijas Alpu ieskautā kūrortpilsēta Bleda smaragdzaļa ezera krastā. Diena
Triglava nacionālajā parkā pie Bohiņas ezera: pastaiga kalnos ar skatu uz Slovēnijas Jūlija Alpu augstāko
virsotni Triglavu. Diena Karintijas Alpu Dobratsch dabas parkā Austrijā. Ainaviskuma ziņā visunikālākais reģions
Itālijas Dolomītu Alpos: brauciens ar pacēlāju kalnos uz Tre Cime seno koraļļu iekrāsotajām klintīm, pacēlājs un
pastaiga kalnos, baudot panorāmu ar 5 rifu torņiem Cinque Torri. Merano – pievilcīgs minerālavotu kūrorts.
Augstākais klosteris Eiropā – benediktīniešu abatija di Monte Maria (1340 m v.j.l.). Itālijas Alpu mazā Tibeta –
Livinjo un pārgājiens uz Involta dali Resa (2908 m v.j.l.). Pacēlājs Šveices Alpos pie Sanktmoricas – ziemas olimpisko spēļu pilsētas – uz
Piz Nair (3057 m v.j.l.), un jūsu skatam pavērsies 125 Alpu virsotnes. Latviešiem īpašā Lugano un Raiņa un Aspazijas Kastaņola ar skatu uz
Sansalvatores kalna atpazīstamajām aprisēm. Komo ezers Itālijas un Šveices Alpu ielokā. Francijas Alpu zaļās un ziedošās Šamonī ielejas
uz masīvajām klintīm ar varenajiem šļūdoņiem, baltajām kalnu virsotnēm, ar varenu skatu uz visu Alpu augstāko virsotni Monblānu
(4810 m). Aosta, kas savas atrašanās vietas dēļ tiek dēvēta par Alpu Romu. Lidojums Milāna – Rīga.
ITĀLIJA LĪDZ ROMAI
10 dienas
Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku un rokdarb- 26.07.-04.08. 595
nieču sala Burāno. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce
bazilika. Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā. Romas vēsturiskās vietas: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums, Trevi strūklaka,
Navonas laukums, Panteons, Spāņu kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle. Svētā Franciska Asīze. Neatkarīgā Sanmarīno
Republika. Slavenā itāļu siera Parmiggiano-Reggiano degustācija. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona.
NEDĒĻA PIE GLEZNAINĀ MADŽORES EZERA ITĀLIJĀ
8 dienas
Madžores ezers – otrs lielākais Augšitālijas ezers ar maigu Vidusjūras klimatu, pateicoties kuram ezera
31.07.-07.08. 675
krastos aug dateles, olīvas, granātāboli, augustā zied mirtes. Visapmeklētākā vieta ir līcis starp 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.
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga.
Piedājākam 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). 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. Villa Taranto – botāniskais dārzs – krāsu, formu, dažādu augu harmonija, ezera eksotiskā
rota. Monte Mottarone – brauciens kalnā (1491 m v.j.l.) un skats uz Alpu kalnu ieskauto Madžores ezeru un tā izsmalcinātajām saliņām.
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Lidojums Rīga – Milāna. Madžores ezera Borromeo salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainie dārzi, pusdienu
595
pauze nelielajā Isola dei Pescatori (Zvejnieku sala). Itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna: La Scala,
!
JAUNUMS
Doms. Slavenā itāļu siera Parmiggiano-Reggiano degustācija. Mantuja – aristokrātiskās arhitektūras un
plašo laukumu pilsēta, Verdi operas Rigoleto darbības skatuve. Augu un ziedu dažādība parkā – dārzā Sigurta pie Veronas. Mazā Roma
jeb Romeo un Džuljetas pilsēta Verona. Viens no pasaules opermākslas šedevriem, Džuzepes Verdi vēlīnais meistardarbs opera Aīda
lielākajā brīvdabas teātrī Arena di Verona. Veneto reģiona vīnu degustācija privātā saimniecībā. Mocarta pilsēta Zalcburga: Mirabellas
pils un dārzs, Labības iela, Hoenzalcburgas cietoksnis. Teatralizēta pastaiga pa Česky Krumlov (UNESCO) – pilsētu, kas apbur ar šauro
ieliņu labirintiem, majestātisko viduslaiku pili, dakstiņu jumtiem. Mājupceļš ar autobusu.

TIK ZINĀMĀ UN NEIZZINĀTĀ TOSKĀNA
9 dienas
Toskāna – šķiet, ka šis Itālijas novads, pateicoties ainavām, mākslai, literatūrai, renesanses ģēniju plejādei un
17.08.-25.08. 570
kinofilmām, zināms un mīļš katram. Vai esat zinātkārs, aktīvs un ar jaunatklājēja prieku apveltīts ceļotājs?
!
JAUNUMS
Vai esat gatavs pārgājieniem un iespējai līdzās vispārzināmām vērtībām paskatīties uz
Toskānu no neparastāka skatu leņķa?
Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Pārgājiens no
Pitigliano līdz Sovanai, iepazīstot ne tikai Toskānas mazpilsētas, bet izejot cauri arī Vie cave – etrusku nekropolei, kas, pateicoties
augstajām klinšu sienām, atgādina savdabīgu aizu. Piknikā Toskānas kulinārie labumi: siers, desiņas, ūdens, vīns. Saturnijas karstie
avoti – baudīsim ūdenskrituma šalkas un peldi siltos terasveida baseinos. Butteri di Maremma – drosmīgi jātnieki – gani, Toskānas
kovboji, kas demonstrēs apskaužamu prasmi turēties seglos. Sjēna: Piazza del Campo, rātsnams, Doma katedrāle. Karāras baltā marmora
raktuves. Mutē kūstošā Lardo di Colonatas speķa degustācija, kas izturēts marmora vannās! Brauciens ar kuģīti pa Massaciuccoli
ezeru, vērojot apkārt esošos kalnus un putnus. Ferrāra – gleznaina renesanses laika pilsēta. Veneto reģiona vīnu degustācija privātā
saimniecībā. Mājupceļā Pyramidenkogel – panorāmas tornis, kas paceļas 851 m augstumā virs Vertera ezera ar skatu uz Slovēnijas,
Itālijas un Karintijas Alpiem.
EIROPAS GLEZNAINIE EZERI, KALNI UN AIZAS Austrija, Vācija, Itālija, Šveice
9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Romantiskais Austrijas Alpu ezeru ceļš un kūrortpilsētiņa St. Volfganga. Berhtesgādenes 03.09.-11.09. 695
zeme – deviņi augstu kalnu masīvi ar Ķēniņa ezeru un Vacmaņa kalnu grēdu centrā. Brauciens ar kuģīti
!
JAUNUMS
pa gleznaino Ķēniņa ezeru. Pastaiga gar klinšu sienām, pāri koka tiltiem pa Kitzlochklamm – vienu no
iespaidīgākajām Austrijas aizām. Gerlosa kalnu pāreja un Krimla ūdenskritums, kura spēcīgā ūdensstraume krīt trijās kaskādēs –
kopumā 380 m. Sirmiones pussala Itālijas lielākajā ezerā – Garda ezerā. Veneto reģiona vīnu degustācija privātā saimniecībā. Komo
ezers kā dzidrs, viegls kokteilis, kurā sajaucies labākais no vecās Eiropas vidienes – miers, elegance un dabisks dzīvesprieks. Krāšņu,
gleznainu dārzu ieskautā Villa Carlotta. Lugāno – lielākā pilsēta Šveices itāliskajā daļā pie Lugano ezera. Raiņa un Aspazijas Kastaņola
un Sansalvatores kalns, kura aprises liekas tik atpazīstamas. Madžores ezera un Borromeo salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainie
dārzi, pusdienu pauze nelielajā Isola dei Pescatori (Zvejnieku sala). Lidojums Milāna – Rīga.
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI

9 dienas
Turpceļš ar autobusu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā 03.09.-11.09. 775
zvejnieku un rokdarbnieču sala Burāno. Renesanses šūpulis Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais
tilts, Santa Croce bazilika. Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā. Romas vēsturiskās vietas: Kolizejs, Forums, Venēcijas laukums,
Trevi strūklaka, Navonas laukums, Panteons, Spāņu kāpnes. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle. 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.

ATPŪTA PIE LIELĀKĀ ITĀLIJAS EZERA – GARDA
8 dienas
Garda ezers – lielākais Itālijas ezers, kuru ieskauj gleznaini kalni ar vīnadārziem. Kā atgādinājums par seno
11.09.-18.09. 695
varenību ezera krastos rotājas viduslaiku pilis. Ezermalā virknējas nelielas kūrortpilsētiņas ar lieliskām
viesnīcām, zivju restorāniem un krāšņiem parkiem. Šķiet, ka atpūtnieku vajadzībām pieskaņots viss,
cerot, ka ezera radītā harmonija liks atgriezties atkal un atkal.
Atpūtas programma: lidojums Rīga – Milāna – Rīga, transfērs uz Poiano Resort 4*(www.poiano.com), kas
atrodas 15–20 minūšu gājienā no kūrortpilsētiņas Gardas un ezera. Poiano Resort ir viss dažāda veida atpūtai –
gan sportiskām aktivitātēm, gan laiskai atpūtai pie baseina vai SPA kompleksā. Garda – daudzās āra kafejnīcas
atdzīvina pilsētas ieliņas, kas ieskauj Palazzo Capitano (15. gs) – Venēcijas zemessardzes mītni.
Papildus – 4 dienu ekskursiju programma 225 EUR (gids, transports, ieejas maksas): Sirmiones pussala, Veneto reģiona vīnu
degustācija privātā saimniecībā. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona, pateicoties savai Arena di Verona dēvēta arī par mazo Romu.
Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Pastaiga kalnos, dodoties ar pacēlāju uz Monte Baldo
(1700 m v.j.l.), no kurienes paveras pasakaina ainava uz Dolomītalpiem un dzidrajiem ezera ūdeņiem. Malčezina ar mazajām ieliņām un
iespaidīgo viduslaiku pili (13. gs.) tiek uzskatīta par Garda ezera rotu. Itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna.
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ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS ITĀLIJĀ pagarini vasaru un svini dzīvi!

10 dienas
13.09.-22.09.

395

Piedāvājam iespēju 6 naktis pavadīt atpūtas ciematiņā – kempingā Florenz
(www.camping.it/en/emiliaromagna/florenz) pie Adrijas jūras, kas aktīvai atpūtai nodrošina: privātu smilšu
pludmali ar pludmales kafejnīcu, āra baseinu, bērnu spēļu, sporta laukumus, velosipēdu nomu.
Savu atpūtu dažādot varēsiet ar ekskursiju programmu pieredzējuša IMPRO gida vadībā, izvēloties ekskursijas
par papildu samaksu: neatkarīgā Sanmarīno Republika Titano kalnā. Renesanses šūpulis Florence: Doma
katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un
katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Boloņa – viduslaiku romantiku baudīt piedāvā vecpilsētas namu portiku
ieskautās ieliņas. Itālijas sieru karaļa Parmiggiano-Reggiano degustācija. Atceļā visi apmeklēsim Paduju –
universitātes pilsētu ar izcilu akadēmisko vēsturi, vienu no Itālijas svētceļojumu vietām, pateicoties Sv. Antonija
bazilikai. Veneto reģiona vīnu degustācija privātā saimniecībā.

TIRĒNU JŪRAS VILINĀJUMS ODISEJA PIEKRASTĒ
8 dienas
Starp Romu un Neapoli atrodas viena no skaistākajām kūrortu zonām pie Tirēnu jūras – Odiseja piekraste
20.09.-27.09. 695
(Riviera di Ulisse): smilšu pludmales, patīkams Vidusjūras klimats, nelielas pilsētiņas, 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...
Atpūtas programma: Lidojums Rīga – Roma – Rīga.
Piedāvājam iespēju 7 naktis pavadīt viesnīcā Torre del Sole 4* (www.torredelsole.com).
Papildus – 4 dienu ekskursiju programma 245 EUR (gids, transports, ieejas maksas): visintriģējošākā no
Dienviditālijas pilsētām Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. Palazzo Reale Caserta – 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. Odiseja piekraste ar vēsturisko Terračīnu, romantisko
Sperlongu uz klinšaina zemesraga, Gaetas sašķelto klinti un turku grotu. Mozzarella di bufala degustācija privātā lauku saimniecībā.
SICĪLIJA, KALABRIJA UN LIPARI SALAS
8 dienas
Ceļojums baudai un atpūtai, dzīves un sajūtu gardēžiem!
22.09.-29.09. 995
Lidojums Rīga – Katānija – Rīga. Taormina – romantiska Sicīlijas mazpilsēta – kūrorts. Augstākais aktīvais
Eiropas vulkāns Etna (3300 m v.j.l.). Vakariņas sicīliešu gaumē. Prāmis no Sicīlijas uz Kalabriju. Reggio di Calabria – Kalabrijas reģiona
lielākā pilsēta ar īstu dienvidu šarmu. Scilla – gleznainākā pilsētiņa Tirēnu jūras krastā. San’Francesco bazilika Paolā – svarīgākā kristiešu
svētvieta Itālijas dienvidos. Kalabrijas mākslas pērle – Diamante. Kalabrijas tipisko gardumu degustācija. Atpūtas diena pie jūras vai
dienas ekskursija uz Lipari salām – Vidusjūras septiņām pērlēm ar vulkāna Stromboli apskati un termālo ūdeņu vannām Vulcano
salā. Pizzo – baznīca klintī jūras krastā, trifeļu saldējuma nogaršošana. Tropea – skaistākā no Kalabrijas piejūras pilsētiņām uz klints
raga ar pasakainu balto smilšu pludmali. Atgriešanās Sicīlijā. Katānija lepojas ar celtnēm, kas pieder pie Sicīlijas skaistākajiem baroka
paraugiem – Sv. Agates katedrāle, Piazza del Duomo, Bellīni dārzs.
ITĀLIJAS PĒRLES
7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Sirmiones pussala Itālijas lielākajā ezerā – Garda ezerā. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka 03.10.-09.10. 850
laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala – Burāno. Renesanses
šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Toskānas metropole Piza un
šķībais tornis Torre Pendente. Toskānas vīnu degustācija privātā saimniecībā. Torņu pilsēta Sandžiminjāno. Svētā Franciska Asīze.
Romas vēsturiskās vietas: antīkā un barokālā Roma. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv. Pētera katedrāle. Lidojums Roma – Rīga.
RAŽAS SVĒTKI TOSKĀNĀ
9 dienas
Boloņa – skaistu ķieģeļu celtņu un apburošu namu portiku ieskautu ieliņu ansamblis vēsturiskajā centrā, Neptūna 19.10.-27.10. 560
strūklaka, Sv. Petronija baznīca un neskaitāmās pasāžas. Torņu pilsēta Sandžiminjāno un tās labumu – safrāna,
sīpolu ievārījuma, Toskānas baltvīna – Vernaccia di San Gimignano izgaršošana. Aitas siera gatavošanas noslēpumu atklāšana ģimenes
sierotavā. Pjenca – harmoniski gleznaina renesanses pilsēta. Viena no augstākajām Toskānas kalnu pilsētiņām Montepulčiano, no kuras
mūriem paveras plaša panorāma uz tipisko Toskānas ainavu ar cipresēm, olīvkoku audzēm un vīna dārziem. Olīvu vākšana un īstas
olīveļļas spiestuves apskate. Trifeļu medības ar īpaši apmācītiem suņukiem un trifeļu pusdienas Toskānas krodziņā. Unikālās freskas
Monte Olivero Maggiore abatijā. Brunello di Montalcino sarkanvīna degustācija. Sjēna: Piazza del Campo, rātsnams, Doma katedrāle.
Vīnogulāju pakalni Castellina in Chianti un Chianti vīna degustācija. Ēdamo kastaņu marroni vākšana un grauzdēšana. Safrāna
vākšana un pusdienas – iepazīšanās ar vienu no dārgākajām garšvielām pasaulē. Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma
katedrāle, Siņorijas laukums, Vecais tilts, Santa Croce bazilika.
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EIROPA // Itālija / Vidusjūras salas / Grieķija / Malta
ceļojuma apraksts

laiks

MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA

4 dienas
19.04.-23.04.

cena

695
Lidojums Rīga – Bastija – Rīga. Kalnu ieskautā pirmā Korsikas galvaspilsēta Korte. Dramatiskais ceļš gar Spelunkas
aizu uz Col de Vergio pāreju. Klintis Scala di Santa Regina. Atpūta klinšu un ūdeņu ieskautajā Porto kūrortā. Les
Calanche – iespaidīgās sarkanā granīta klintis pie Porto līča. Napoleona dzimtā pilsēta Ajačo. Pastaiga kalnos pie skaistākās kalnu pārejas
Korsikā – Col de Bavella. Pirmatnējo cilvēku apmetne Filitozā. Uz milzīgām baltām, pārkarenām kaļķakmens klintīm celtā senā Bonifačo
pilsēta. Bastija – Ziemeļkorsikas prefektūras centrs un salas jūras vārti.

SARDĪNIJA UN MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA
9 dienas
Lidojums Rīga – Olbija. Apgleznoto māju pilsēta Orgozolo un Ortobenes kalna ainas. Kataloniešu dibinātā pilsēta 14.09.-22.09. 975
Mazā Barselona – Algēro. Klinšainais Cappo Caccia zemesrags. Neptūna ala – slavenākā jūras grota Sardīnijā.
Castelsardo vecpilsēta ar cietoksni, Ziloņa klints. 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. Atpūtas diena klinšu un ūdeņu ieskautajā Porto kūrortā. Iespēja izbraukt ar kuģīti uz Skandolas klintīm – jūras
rezervātu. Les Calanche – iespaidīgās sarkanā granīta klintis pie Porto 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. Pārcelšanās uz Itāliju (Bastija – Livorno). Pārgājiens cauri etrusku nekropolei Vie cave (Iegrimušais ceļš), kas, pateicoties augstajām
sienām un alām, atgādina savdabīgu aizu. Lidojums Roma – Rīga.
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN SARDĪNIJA
11 / 12 dienas
11.10.-22.10. 795
Lidojums Rīga – Roma. Pārcelšanās uz Sardīniju (Civitaveccia – Olbia). Apgleznoto māju pilsēta Orgozolo un
Ortobenes kalna ainas. Kataloniešu dibinātā pilsēta Mazā Barselona – Algēro. Klinšainais Cappo Caccia 11.10.-23.10. 865
zemesrags. Neptūna ala – slavenākā jūras grota Sardīnijā. Castelsardo vecpilsēta ar cietoksni, Ziloņa klints. 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 Porto
kūrorts. Les Calanche – iespaidīgās sarkanā granīta klintis pie Porto līča. Dramatiskais ceļš gar Spelunkas aizu uz Col de Vergio pāreju.
Klintis Scala di Santa Regina. Kalnu ieskautā pirmā Korsikas galvaspilsēta Korte. Bastija – Ziemeļkorsikas prefektūras centrs un salas jūras
vārti. Pārcelšanās uz Itāliju (Bastija – Savona). Sirmiones pussala Garda ezerā. Grāca – Štīrijas galvaspilsēta, Arnolda Švarcenegera dzimtā
pilsēta. Mājupceļš ar autobusu. Brauciena garums – 11 vai 12 dienas atkarībā no prāmju kustības saraksta 2019. gadā; tas tiks precizēts
līdz 01.03., kad būs skaidra, kāda būs satiksme oktobrī.
SAULAINĀS UN LEĢENDĀM APVĪTĀS JONIJAS SALAS Kefalonija, Itaka, Lefkāda un Korfu
8 dienas
19.09.-26.09. 925
Lidojums Rīga – Korfu – Rīga. 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. Kefalonijas sala, kas pazīstama no Kapteiņa Korelli mandolīnas. 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.
Endēmisko Robolas vīnu degustācija. 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. Korfu jeb Kerkīra – salas galvaspilsēta: Sv. Spiridona tornis,
Esplanāde, Sv. Mihaila un Sv. Georga pils, venēciešu cietokšņi, ieliņu labirinti, strūklakas. Palaiokastritsa – viens no tūristu iecienītākajiem
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.
ATPŪTA PIE ARGOLĪDAS LĪČA GRIEĶIJĀ

Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga. Viesnīca 3*** Tolo kūrortā Peloponēsas piekrastē pie Egejas jūras (7 naktis).
Papildus – 4 dienu ekskursiju programma (230 EUR, transports, ieejas maksas, gids). Viena no vecākajām
pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, parlamenta ēka, moderno olimpisko spēļu pirmais stadions
Panatheian. Skats uz Egejas un Jonijas jūrām no Akrokorintas cietokšņa. Unikālais Korintas kanāls. Grieķu vīnu
degustācija Argolīdas līdzenumā esošā darītavā. 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. Vienas dienas
kruīzs uz Spetses un Hidras salām.
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uz vietas 7 dienas
23.08.-30.08. 495
13.09.-20.09.

ceļojuma apraksts

laiks

DIEVU ZEME GRIEĶIJA

Grieķijā – 7 dienas
07.06.-15.06. 845
11.10.-19.10.

cena

Lidojums Rīga – Tesaloniki. Saloniku – otras lielākās Grieķijas pilsētas – apskate, Maķedonijas Filipa dārglietas
Verginā. Senās Pellas mozaīkas un Edesas ūdenskrituma taka. Meteoras klintis un klosteru kolonija. Pasaules
naba Delfu svētvietā, Apollona templis un Delfu orākuls. Kastrijas stalaktītu alas ar pazemes ezeriem. Brauciens
ar kalnu dzelzceļa Odontotos līniju pa klintīs izcirstu ceļu, pa mežonīgo Vouraikos upes kanjonu, 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.

DIEVU ZEME GRIEĶIJA LIELDIENĀS ieskats Grieķijas ortodoksālās baznīcas Lieldienu tradīcijās
Grieķijā – 7 dienas
Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga. Viena no vecākajām pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno 22.04.-30.04. 845
olimpisko spēļu pirmais stadions Panatheian. Vienas dienas kruīzs pa Saronijas līča salām: Egīna, Porosa, Hidra
(iekļauts cenā). Unikālais Korintas kanāls. 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. Senā
Olimpija – gan seno, gan mūsdienu nozīmīgāko sporta spēļu tradīciju dzimtene. Jēzus Kristus piemiņas ceremonija Epithapios
Nafpaktosā – iespaidīgs Lielās Piektdienas pasākums ar vaska svecīšu gājienu caur vecās ostas teritoriju. Pasaules naba Delfu svētvietā un
Delfu orākuls. Meteoras klintis un klosteru kolonija to virsotnēs. Lieldienu sestdienas vakara Jēzus Kristus augšāmcelšanās ceremonija.
Tradicionālās grieķu Lieldienu vakariņas ar mageritsa zupu un sarkani krāsotām olām un Lieldienu pusdienas ar neiztrūkstošo jēru
(iekļautas cenā).
SANTORINI UN CIKLĀDU SALU KALIEDOSKOPS Paros, Naksos, Delos, Mikonos un Santorini salas!
Grieķijā – 7 dienas
Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga. Viena no vecākajām pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno 23.09.-01.10. 925
olimpisko spēļu pirmais stadions Panatheian. Parosa sala, Parikijas pilsētiņa ar venēciešu cietoksni un Lefkes
!
JAUNUMS
ciems pie Profitis Ilias kalna. Iespēja pārcelties uz blakus esošo Antiparosa salu, vakara pastaigai un uz vakariņām.
Mikonosa jeb Vēju sala, kuras galvaspilsēta Hora tiek saukta arī par Mazo Venēciju, kā arī daudzās saglabājušās vējdzirnavas Kato Mili,
piecas no kurām atrodas pašā Horā paugura virsotnē pie jūras un ir vienas no visvairāk fotografētajām Grieķijas salās. No aizvēstures
savukārt nāk teika, ka Mikonosa salā ir notikusi Zeva cīņa ar Titāniem. Mazā Dēlas saliņa – senatnē Ciklādu salu centrs, Apollona un
Artemīdas dzimšanas vieta. Patreiz – viena no pašām svarīgākajām grieķu senvēstures un mitoloģijas liecību vietām, ar daudzu tempļu
un citu celtņu drupām, krāšņām grīdu mozaīkām un slaveno Lauvu terasi – laika zoba nedaudz apskrubinātu dižkaķu figūru rindu
no balta marmora, kas novietotas gar Svēto ceļu. Naksosa sala. Tās galvaspilsētā atrodas Portara – milzīgs četrstūris, kas izskatās pēc
gigantiskas durvju aplodas un tiešām kādreiz kalpojis par Apollona tempļa vārtiem. Tradicionālie ciematiņi, kuros vērojams arī šis un tas
no senajiem arodiem: keramikas darbnīca, olīveļļas spiede un citrusu pašdzītā ražotne. Vulkāniskā Sanorini jeb Tīra – tā ir pilnīgi citāda
nekā citas Grieķijas salas; viss, kas palicis pāri pēc milzīgas vulkāna eksplozijas, kas savulaik stipri papostīja Mīnojas (un arī citu apkārtnes
salu) civilizāciju, tiek arī uzskatīta par varbūtējo Atlantīdu. Izbraukums uz Santorīni ievērojamākajām vietām: Oia ciematu, Megalochori,
Pyrgos, Profitis Ilias klosteri un salas galvaspilsētu Fīru. Iespēja doties izbraukumā ar kuģīti uz vulkāna kalderas centrā esošajām salām, kur
joprojām drusku ož pēc sēra un iztek karstie avoti.
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS

Malta – salu arhipelāgs Vidusjūrā starp Sicīliju Itālijas dienvidos un Ziemeļāfriku. Maltā jūtama vēstures
gadsimtu elpa, teikām un nostāstiem apvītas grotas, jūras līcīši un fantastiski dārzi. Salas neatņemama
sastāvdaļa ir patīkamais Vidusjūras klimats.
Atpūtas programma: lidojums Rīga – Malta – Rīga, transfēri uz viesnīcu un nakšņošana **** viesnīcā ar
pludmali pie Vidusjūras vai komfortablā *** viesnīcā tūristu iecienītajā Buggiba rajonā pie St. Pauls līča.
Papildus – 3 dienu ekskursiju programma 170 EUR (gids, transports, ieejas maksas, pusdienas): 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 Malta Experience. Vēsturiskais Trīs pilsētu
rajons: Vitariosa, Sengleja un Kospikua. Dienas ekskursija uz Goco salu, galvaspilsēta Viktorija, Xlendi līcis,
Qala Belvedere skatu laukums un savdabīgā sālsūdens lagūna Dwejra Inland Sea. Senā citadele Mdina salas
vidienē, Grieķu vārti un varenais Mostas doms. Dabiskais bastions salas dienvidos – Dingli klintis. Sv. Antona
botāniskais dārzs. Iespēja doties kruīzā gar Maltas piekrasti, apskatīt salas greznāko savrupnamu Palazzio
Parisio un piedalīties vīna degustācijā, un apmeklēt Maltas dienvidu piekrasti ar kolorīto Marsaxlokk tirdziņu,
Zurieq ieleju un Hagar Qim sakrālo kompleksu.

9 dienas
28.04.-06.05.
29.09.-07.10.
17.10.-25.10.

595
695
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EIROPA UN TUVIE AUSTRUMI // Gruzija / Armēnija / Turcija / Izraēla / Palestīna
ceļojuma apraksts

laiks

cena

PA SVANETIJAS KALNIEM UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTI 8 dienas Gruzijā

10 dienas
17.06.-26.06.

895

Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Kutaisi – otra lielākā Gruzijas pilsēta, kura 2. gs. p.m.ē. minēta rakstos par Jāsonu
un argonautiem. Einguri HES. 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. Pārgājieni dabā
Svanetijas kalnos: uz Ušguli, Užbas un Leilas ielejām. Galvenā Gruzijas kūrorta Batumi apskate, botāniskais
dārzs, delfinārijs un atpūta pie jūras. 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.
Kalnu programmas vadītāji Laimonis Petrusevičs un Anita Kuzma.

KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA VĪNOGU NOVĀKŠANAS LAIKĀ 7 dienas Gruzijā
9 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga.
09.09.-17.09. 895
Iespēja klātienē piedalīties un izbaudīt vīnogu ražas novākšana procesu, izsekot līdzi vīna tapšanas
procesam no vīnogām uz lauka līdz iepildīšanai zemē ieraktās krūkās, kurās top pasaulē pazīstamais Alazanas ielejas vīns!
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 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.). Slavenākais sieviešu klosteris Gruzijā – Bodbe.
Signagi karaliskā vecpilsēta, kuru ieskauj 4,5 km garš mūris ar 23 aizsardzības torņiem. Kahetijas vīnu reģions. 7 km garais vīna tunelis
khareba. Ekskursija un degustācija Kindzmarauli MARANI vīna darītavā. Naphareuli Zavodi mājas vīna, čačas, maizes un čurčhelas
degustācijas. Gruzijas dzejnieka kņaza Aleksandra Čavčavadzes vasaras muiža. Sausais tilts – nacionālo suvenīru tirgus.
KAUKĀZA KALNI UN MELNĀ JŪRA 7 dienas Gruzijā
9 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga.
16.09.-24.09. 845
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. Pārgājiens
Kaukāza kalnos uz Svētās Trīsvienības baznīcu (Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu (5033 m v.j.l.). Gori – Josifa Džugašvili
dzimtā māja, muzejs. Viduslaiku alu pilsēta Uplistsikhe. 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.
Galvenā Gruzijas kūrorta Batumi apskate, botāniskais dārzs, delfinārijs, Gonio cietoksnis, Makhuntseti ūdenskritums un atpūta pie jūras.
Senās Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā.
ARMĒNIJAS KOLORĪTS ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā
7 dienas
Lidojums Rīga – Kijeva – Erevāna – Kijeva – Rīga. Armēnija bija pirmā valsts pasaulē, kas 301. gadā kristietību
29.06.-05.07. 845
pasludināja par oficiālo reliģiju. 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 viena virszemes un trim 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.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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Jordānija
ceļojuma apraksts

laiks

PA SULTĀNU PĒDĀM

9 dienas
20.09.-28.09.

cena

985
Lidojums Rīga – Stambula (tiešais lidojums). Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā
Turcijas pilsēta Stambula: pasaulslavenā Sofijas katedrāle, Suleimana Lieliskā mošeja, Topkapi pils komplekss,
Lielais tirgus. Bosfors – jūras šaurums, kas šķir Eiropu un Āziju. Lidojums Stambula – Kayseri. Savdabīgām dabas
ainavām bagātais Kapadokijas novads Mazāzijas vidienē ar lielākiem un mazākiem ezeriem, alām, vulkāniskiem
krāteriem, sarkanu smilšakmens iezi un karsta rajoniem. Goremes nacionālais parks – unikāla alu pasaule un
klinšu piramīdas, kurās saglabājušās kādreizējo baznīcu un klosteru pēdas. Derinkuyu – sena pilsēta alās ar
unikālu vēdināšanas sistēmu, kur 85 m dziļumā atradušies dzīvokļi astoņos stāvos, noliktavas, baznīcas, klosteri.
Baložu ieleja. Konservatīvā Konjas pilsēta un Mevlanas mošeja – virpuļojošo dervišu kustības mājvieta. Termālo
ūdeņu veidotās akmens terases Pamukkalē. Kādreiz slavenā grieķu pilsēta Efesa Egejas jūras krastā, kas glabā grieķu un romiešu kultūras
pēdas, kristīgajā tradīcijā – vieta, kur mūža pēdējos gadus pavadījusi Dievmāte Marija. Atpūtas diena – Kušadasi.
Lidojums Izmira – Stambula – Rīga.

STAMBULA UN KAPADOKIJA
6 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Kayseri. Savdabīgām dabas ainavām bagātais Kapadokijas novads Mazāzijas
13.09.-18.09. 775
vidienē ar lielākiem un mazākiem ezeriem, alām, vulkāniskiem krāteriem, sarkanu smilšakmens iezi un karsta 07.10.-12.10.
rajoniem. Zelves brīvdabas muzejs un Goremes nacionālais parks – unikāla alu pasaule un klinšu piramīdas.
!
JAUNUMS
Baložu ieleja. Derinkuyu – sena pilsēta alās ar unikālu vēdināšanas sistēmu, kur 85 m dziļumā atradušies dzīvokļi
astoņos stāvos, noliktavas, baznīcas, klosteri. Mīlestības ieleja – falliskās akmens formācijas nepieradinātā ainavā. Pasabag jeb mūku
ieleja un Ihlaras kanjons. Lidojums Kayseri – Stambula. Kādreizējā Bizantijas galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā Turcijas pilsēta
Stambula: pasaulslavenā Sofijas katedrāle, Bazilikas Cisterna, Suleimana Lieliskā mošeja, Topkapi pils komplekss, Lielais tirgus. Kruīzs pa
Bosforu – jūras šaurumu, kas šķir Eiropu un Āziju. Lidojums Stambula – Rīga.
SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA... ar ielūkošanos Palestīnā

8 / 9 dienas
Lidojums Rīga – Telaviva – Rīga. Jeruzaleme. Olīvu kalns ar aizraujošu skatu uz vecpilsētu – kalns, no kura Jēzus 30.04-08.05. 1025
uzkāpa debesīs. Getzemanes dārzs. Jūdu svētākā vieta – Raudu mūris. Sāpju jeb Krusta ceļš. Svētā Kapa 04.05-12.05.
baznīca – pēc senākajām liecībām zem tās ir Jēzus kaps. Izraēlas parlaments. Ekskursija pa Jauno Jeruzalemi. 01.11-08.11.
Pacēlājs uz Masadas cietoksni. Pelde Nāves jūrā – pasaules vissāļākajā ūdenī. Vecākā osta pasaulē Jaffa un 08.11-15.11.
Izraēlas finanšu centrs Vidusjūras krastā Telaviva. Viens no vecākajiem kristiešu klosteriem pasaulē – 4. gs.
Sv. Georga klosteris, kas eleganti iegūlies skaistajā Wadi Quilt kanjonā Palestīnā. Temptation (Kārdināšanas) kalns, kur Sātans gavēņa
laikā kārdināja Jēzu Kristu ar maizes klaipu. Mūsdienās šis kalns ceļotājus kārdina ar Ortodoksālo klosteri, kas apbrīnojamā veidā karājas
uz stāvās klinšu nogāzes. Jēzus dzimšanas vieta Bētleme un Piedzimšanas baznīca. Palestīnas klosteru karalis – 5. gs. Mar Saba klosteris,
kas terašu veidā izkārtojies stāvas ielejas malā. Atpūta Natānijas kūrortā. Iespēja doties pilnas dienas ekskursijā uz Ziemeļizraēlu:
Cezareju – jūdu Romas pārvaldnieka rezidence, romiešu teātris un Hēroda pils; Haifu un Karmela kalnu, kam vislielāko slavu atnesis
pravietis Elija, un krustnešu pilsētu Akru.

TUVO AUSTRUMU DABAS AKVARELIS – IZRAĒLA UN JORDĀNIJA

13 dienas
Izraēla un Jordānija ir gluži kā Tuvo Austrumu Mežonīgie Rietumi – paver ainavas, kas labi iederētos starp Jūtas, 03.10.-15.10. 1895
Kalifornijas un Arizonas dabas brīnumiem. Kanjoni un aizas, interesanti klinšu veidojumi un akmens sēnes,
iespaidīgas klinšu arkas, vareni krāteri, tuksnešu ainavas un slavenā Nāves jūra. Aicinām aizraujošā un aktīvā dabas ceļojumā iepazīt
Izraēlas un Jordānijas nacionālos parkus un rezervātus, kas nepelnīti palikuši vēsturiskā kultūrmantojuma ēnā.
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. Painted Rocks. Nabatiešu akropole Avdat – nocietināta senpilsēta
un otrs nozīmīgākais slavenā Vīraka ceļa tirdzniecības centrs uzreiz aiz Petras. Dabas pārsteigums Negevas tuksnesī – Ein Avdat aiza un
pazemes avots. 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. Wadi Araba 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. 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, saullēkts 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.
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TUVIE AUSTRUMI // Irāna / Kazahstāna / Tadžikistāna / Uzbekistāna / AAE / Omāna
ceļojuma apraksts

laiks

SENĀ PERSIJA – IRĀNA

10 dienas
11.10.-20.10.

cena

1495
Lidojums Rīga – Širaza un Teherāna – Rīga.
Teherāna – Irānas Islāma Republikas galvaspilsēta, 14 miljonu metropole, tomēr joprojām ar daudz jaukām,
interesantām, tikai Irānai piemītošām rozīnītēm. Golestānas pils – bijusī šeiha rezidence. Širaza – Persijas kultūras šūpulis, dzejnieku,
izglītības, rožu, dārzu un vīna pilsēta. 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.

SĀRTAIS KANJONS, TIRKĪZZILIE EZERI, KRĀSAINIE KALNI, DZIEDOŠĀS KĀPAS –
KAZAHSTĀNAS AUSTRUMI

7 dienas
17.09.-23.09. 1245
Lidojums Rīga – Almati – Rīga.
Kazahstānas kalnu pastkartes – interesantām nokrāsām bagātie ezeri: Lielais Almati un Issyk. 300 m dziļais
!
JAUNUMS
Charyn kanjons, saukts par Centrālāzijas Grand Canyon. Tas nav tik liels kā slavenais brālis Amerikā, bet to ar
S
IEPAZĪŠANĀ
uzviju kompensē sārtā klinšu nokrāsa un izrobotie klinšu veidojumi Piļu ielejā (Dolina Zamkov). Skaistā Tjanšanu
CENA!
kalnu ielejā iegūlušais Kolsai ezers. Kaindy – sirreālākais ezers Centrālāzijā, kura krēmīgi zilganzaļajos ūdeņos
paveras neticams skats – slīktošais jeb nogrimušais mežs. Altyn-Emel nacionālais parks ir interesantākais parks Kazahstānā, kas piedāvā
gan dabas, gan cilvēku radītus vēsturiskus 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 – Issyk kurgāni – Skitu
impērijas karavadoņu kapenes. 150 m augstās Dziedošās kāpas, kas vējainā laikā izdod skaņas, kuras līdzinās lidmašīnas dzinēja rēkoņai.
Bordo krāsas Katatau kalni. Vidusāzijas Mežonīgie Rietumi – krāsainie Aktau kalni dzeltenos, oranžos, baltos, sarkanos un rozā toņos.
Almati – spožā un zaļā Kazahstānas metropole sniegotu kalnu ielenkumā. Leģendārais Medeu Ledus aplis.
Maksimālais grupas lielums 22 cilvēki!

APBRĪNOJAMĀ KAZAHSTĀNA – VIDUSĀZIJAS LIELAIS NOSLĒPUMS
13 dienas
03.09.-15.09. 2895
Pārsteidzošā Kazahstānas daba būs liels atklājums un piedzīvojums ikvienam.
Ekspedīcijas tipa ceļojums no Ziemeļkazahstānas stepēm, Austrumkazahstānas krāsainām klintīm un tirkīza
nokrāsas kalnu ezeriem līdz tūristiem vēl neatklātās Rietumkazahstānas Mēness ainavām un sāls tuksnešiem.
Kazahstāna gaida pirmos atklājējus!
Lidojums Rīga – Astana un Almati – Rīga. Astana – Vidusāzijas modernākā pilsēta, kuru mēdz dēvēt par
Centrālāzijas Dubaiju vai Dubaiju stepē. Nacionālais muzejs – labākais muzejs Centrālāzijā, kura lepnums ir
Zelta zāle ar diviem Golden Man karavadoņu tērpiem, veidotiem no 4000 zelta rotājumiem. Gulaga muzejsmemoriāls Malinovkā. Lidojums Astana – Aktau. Aktau – Mangistau provinces galvaspilsēta pie Kaspijas jūras
un vārti uz Rietumkazahstānas dabas veltēm. Dodamies 3 dienu ekspedīcijā ar džipiem un teltīm pa Mēness ainavām līdzīgo Ustjurtas
plato rezervātu – Mangistau apvidus sirdi, 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. 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 ezers. 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. Altyn-Emel nacionālais parks – interesantākais parks Kazahstānā, kas piedāvā gan
dabas, gan cilvēku radītus, vēsturiskus 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 – Issyk kurgāni – Skitu impērijas
karavadoņu kapenes. 150 m augstās Dziedošās kāpas, kuras vējainā laikā izdod skaņas, kas līdzinās lidmašīnas dzinēja rēkoņai. Bordo
krāsas Katatau kalni. Vidusāzijas Mežonīgie Rietumi – krāsainie Aktau kalni dzeltenos, oranžos, baltos, sarkanos un rozā toņos.
Maksimālais grupas lielums 18 cilvēki!
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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ceļojuma apraksts

laiks

VIDUSĀZIJAS DABAS UN VĒSTURES PASTKARTES – TADŽIKISTĀNA UN UZBEKISTĀNA

8 dienas
13.09.-20.09.

cena

Lidojums Rīga – Taškenta – Rīga. Uzbekistānas Republikas galvaspilsēta Taškenta. Lidojums Taškenta – Buhāra.
1445
Svētākā pilsēta Centrālāzijā Buhāra ir kā no Tūkstošs 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. Uzbekistānas–Tadžikistānas
robežas šķērsošana. 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. Istaravšanas Ļeņina piemineklis – lielākais Centrālāzijā. Panchshanbe bazārs
Hudžandā – elegantais, neoklasicisma stilā celtais tirgus, kas apgleznots ar krāsainām freskām, ir neordināra celtne, it kā Hruščovs būtu
lasījis 1001 nakts pasakas. Šeiha Massaladina reliģiskais komplekss Hudžandā, bijušajā Ļeņinabadā.
Maksimālais grupas lielums 22 cilvēki!

ARĀBU EMIRĀTI – DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA ...ar iespēju ielūkoties Omānā
9 dienas
Lidojums Rīga – Abū Dabī vai Dubaija – Rīga. Nakšņošana 4* viesnīcā Dubaijā.
11.02.-19.02. 1225
Apvienoto Arābu Emirātu bagātākais emirāts Abū Dabī, kas, sekojot Dubaijas piemēram, ķēries klāt utopisku 04.03.-12.03.
projektu radīšanai, iemantojot iesauku Arābijas dārgakmens. Arābijas Tadžmahāls – marmorā spīdošā Sheikh 04.11.-12.11.
Zayed Mosque – viena no lielākajām un skaistākajām mošejām pasaulē. Berberu apmetne, vēderdejas un
tuksneša kāpas saulrieta laikā.
Kosmopolītiskā, pārsteigumiem pilnā un mūžam mainīgā Dubaija, kur mūsdienu arhitektūras brīnumi sadzīvo
ar senajiem Vēja torņu namiem. Miracle Garden jeb Brīnumu dārzs – utopisks projekts, kā rezultātā tika radīts
pasaulē lielākais dārzs ar fantastiskām puķu instalācijām un 109 miljoniem ziedu tuksnesī! Sharjah – AAE
kultūras galvaspilsēta un viens no interesantākajiem arābu emirātiem.
3 brīvas dienas Dubaijā – atpūta pie Persijas līča vai iepirkšanās ekspedīcija Dubaijas leģendārajos duty free
lielveikalos. Iespēja doties ekskursijā uz Omānas Sultanātu – kruīzā ar arābu tradicionālo laivu dhow gar Musandamas piekrasti un
līčiem-fjordiem, vērojot delfīnus un, iespējams, skaistākās ainavas Arābijas pussalā; ekskursijā uz UNESCO iekļauto Al Ain – Arābu Emirātu
vēstures un kultūras sirds, kas iegūlusies starp tuksnešainiem kalniem krāšņā palmu oāzē, tādējādi iemantojot iesauku Dārzu pilsēta.
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ceļojuma apraksts

laiks

cena

ARĀBIJAS KRUĪZS II: KATARA, BAHREINA UN ARĀBU EMIRĀTI –
DUBAIJA UN ABŪ DABĪ AR SIR BANI YAS SALU

11 dienas
Kajītes ar logu! Kruīza ekskursijas jau iekļautas cenā!
05.01.-15.01. 2150
7 dienu kruīzs ar Royal Caribbean Cruise kuģi pa Persijas līci.
2020. gads
Lidojums Rīga – Dubaija – Rīga. Katara – visbagātākā valsts pasaulē, kuras galvaspilsēta Doha pēdējos gados
piedzīvojusi pārsteidzošas vizuālās pārvērtības, metot izaicinājumu pašai Dubaijai. Venetian Mall, pa kura kanāliem kursē gondolas, un
kolorītais, Austrumu gaisotnes pārņemtais Souq Waqif bazārs. Vistradicionālākā no Persijas līča arābu valstīm Bahreina, kuras bagātā
kultūra un vēsture sniedzas 5000 gadu senā pagātnē, kad šeit valdīja Dilmun civilizācija, kas bija kā tilts starp Mezopotāmijas un Indas
ielejas kultūrām. Karaliskā kamieļu ferma un tradicionālo Dhow kuģu būvētava. Varenā Qalat al Bahrain citadele-cietoksnis, kura
pirmsākumi meklējami 5000 gadu senā pagātnē. Safari brauciens un Persijas līča pludmales Sir Bani Yas salā – dabas rezervāts, kur brīvi
klīst 500 cēlie Arābijas oriksi, kā arī daudzas citas savulaik izmirušas Arābijas dzīvnieku sugas, tostarp hiēnas un gepardi, kas kontrolē
strausu, antilopju, kalnu kazu, žirafu un citu dzīvnieku skaitu šajā Arābijas Noasa šķirstā. UNESCO kultūrmantojuma sarakstā iekļautā Al
Ain – Arābu Emirātu vēstures un kultūras sirds, kas iegūlusies starp tuksnešainiem kalniem krāšņā palmu oāzē, tādējādi iemantojot iesauku
Dārzu pilsēta. Apvienoto Arābu Emirātu bagātākais emirāts Abū Dabī, kas, sekojot Dubaijas piemēram, ķēries klāt utopisku projektu
radīšanai, iemantojot iesauku Arābijas dārgakmens. Arābijas Tadžmahāls – marmorā spīdošā Sheikh Zayed Mosque – viena no lielākajām
un skaistākajām mošejām pasaulē! Berberu apmetne, vēderdejas un tuksneša kāpas saulrieta laikā. 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. Miracle Garden jeb Brīnumu dārzs – utopisks projekts, kā rezultātā
tika radīts pasaulē lielākais dārzs ar fantastiskām puķu instalācijām un 109 miljoniem ziedu tuksnesī! Iespēja doties uz Sharjah – vienu no
interesantākajiem emirātiem un AAE kultūras galvaspilsētu. Nakšņošana 4* viesnīcā Dubaijā.

LIELAIS ARĀBIJAS KRUĪZS – OMĀNA, KATARA, BAHREINA
UN ARĀBU EMIRĀTI AR SIR BANI YAS SALU

14 dienas
Kruīza ekskursijas jau iekļautas cenā!
15.01.-28.01. ~2550
11 dienu kruīzs ar MSC Cruise kuģi pa Persijas un Omānas līčiem.
2020. gads
Lidojums Rīga – Dubaija – Rīga. Omānas Sultanāta 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. Lidojums Maskata – Khasab. Kruīzs ar arābu tradicionālo laivu dhow gar gleznaino Musandamas piekrasti
un līčiem, vērojot delfīnus un, iespējams, skaistākās ainavas Omānā. Katara – visbagātākā valsts pasaulē, kuras galvaspilsēta Doha
pēdējos gados piedzīvojusi pārsteidzošas vizuālās pārvērtības, metot izaicinājumu pašai Dubaijai. Venetian Mall, pa kura kanāliem kursē
gondolas, un kolorītais, Austrumu gaisotnes pārņemtais Souq Waqif bazārs. Vistradicionālākā no Persijas līča arābu valstīm Bahreina,
kuras bagātā kultūra un vēsture sniedzas 5000 gadu senā pagātnē, kad šeit valdīja Dilmun civilizācija, kas bija kā tilts starp Mezopotāmijas
un Indas ielejas kultūrām. Karaliskā kamieļu ferma un tradicionālo Dhow kuģu būvētava. Varenā Qalat al Bahrain citadele-cietoksnis,
kura pirmsākumi meklējami 5000 gadu senā pagātnē. Safari brauciens un Persijas līča pludmales Sir Bani Yas salā – dabas rezervāts,
kur brīvi klīst 500 cēlie Arābijas oriksi, kā arī daudzas citas savulaik izmirušas Arābijas dzīvnieku sugas, tostarp hiēnas un gepardi, kas
kontrolē strausu, antilopju, kalnu kazu, žirafu un citu dzīvnieku skaitu šajā Arābijas Noasa šķirstā. UNESCO kultūrmantojuma sarakstā
iekļautā Al Ain – Arābu Emirātu vēstures un kultūras sirds, kas iegūlusies starp tuksnešainiem kalniem krāšņā palmu oāzē, tādējādi
iemantojot iesauku Dārzu pilsēta. Apvienoto Arābu Emirātu bagātākais emirāts Abū Dabī, kas, sekojot Dubaijas piemēram, ķēries klāt
utopisku projektu radīšanai, iemantojot iesauku Arābijas dārgakmens. Arābijas Tadžmahāls – marmorā spīdošā Sheikh Zayed Mosque –
viena no lielākajām un skaistākajām mošejām pasaulē! Berberu apmetne, vēderdejas un tuksneša kāpas saulrieta laikā. 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. Miracle Garden jeb Brīnumu dārzs – utopisks
projekts, kā rezultātā tika radīts pasaulē lielākais dārzs ar fantastiskām puķu instalācijām un 109 miljoniem ziedu tuksnesī! Iespēja doties
uz Sharjah – vienu no interesantākajiem emirātiem un AAE kultūras galvaspilsētu. Nakšņošana 4* viesnīcā Dubaijā.
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ceļojuma apraksts

laiks

NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE

12 dienas
17.03.-28.03.
20.10.-31.10.
17.11.-28.11.

cena

Arābu pasaules sirds Kaira, Gīzas un Džosera piramīdas, Asuānas dambis, kruīzs pa Nīlu, Ēģiptes ikonas Fīla,
1225
Karnaka un Luksora, atpūta uz kruīza kuģa un **** viesnīcā Sarkanās jūras krastā.
1245
Lidojums Rīga – Kaira. Arābu pasaules sirds Kaira. Senās Memfisas nekropole Sahāra, senā terasveida Džosera
piramīda. Islāma Kaira – 12. gs. Saladina citadele, viduslaiku cietokšņa ieskautā Alabaster mošeja. Ēģiptes
vizītkarte Gīzas ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina piramīdas, Lielā Sfinksa. Papirusu darbnīca. Iespēja vakarā apmeklēt
lāzeršovu pie Gīzas piramīdas – stundu garš gaismas un mūzikas uzvedums par Ēģiptes vēsturi. Saulainā dienvidu pilsēta Asuāna, slavenais
Asuānas dambis. Fīlas (Philae) templis. Caur dzintarkrāsas tuksnesi un granīta balstiem, gar smaragdzaļām, palmu un tropu augiem klātām
salām plūstošā Nīla un ikdienas dzīve tās krastos. Kruīzs pa Nīlu ar ***** kuģi. Edfu un Komombo tempļi. Luksora – unikāls brīvdabas
muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Dievam Amonam Ra veltītie Karnakas un Luksoras tempļi. Sfinksu aleja un svētais ezers.
Karaļu ieleja, Tutanhamona un vēl 63 faraonu atdusas vieta. Vienīgās faraones-sievietes Hatepsutas templis. Memnona kolosi. Atpūta
Sarkanās jūras krastā **** viesnīcā. Iespēja doties ar džipiem uz beduīnu apmetni tuksnesī, nirt, snorkelēt u.c. Lidojums Hurgada – Rīga.

BRĪVDIENAS FARAONU ZEMĒ ĒĢIPTĒ
8 dienas
Nīlas krastos un tuksnešu noslēpumainajos plašumos – Karnakas un Luksoras tempļi, Valdnieku ieleja,
11.03.-18.03. 950
safari Sahāras tuksnesī un atpūta Hurgadā.
Lidojums Rīga – Hurgada (tiešais lidojums). Īsa Hurgadas apskate, tēja un ūdenspīpe – viesmīlības zīme Ēģiptē. Luksora – unikāls
brīvdabas muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Nīlas austrumu krasts, kur ritējusi dzīve: dievam Amonam Ra veltītie Karnakas un
Luksoras tempļi. Sfinksu aleja, veiksmes zīme granīta skarabejs, svētais ezers. Luksoras templis saulrietā. Rietumu krasts jeb mirušo
valstība: Karaļu ieleja, Tutanhamona 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: tuksneša plašumi, smilšu kāpas, oāzes, viesošanās
beduīnu ciemā, iespēja pabūt kamieļa mugurā, saulrieta gaismas spēles, vakariņas tuksneša nometnē. Pēc izvēles – izbrauciens ar kuģīti
jūrā, snorkelēšana, niršana. Brīva diena atpūtai. Lidojums Hurgada – Rīga.
ĒĢIPTES DĀRGUMI – PIRAMĪDAS, KAIRA UN SARKANĀS JŪRAS KORAĻĻU RIFI
AR IESKATU ĒĢIPTES DABAS BRĪNUMOS FAYOUM OĀZĒ

8 dienas
Arābu pasaules sirds Kaira, Gīzas piramīdu komplekss, Ēģiptes muzejs, pārsteidzošā Fayoum oāze un
06.04.-13.04. 945
atpūta **** viesnīcā Sarkanās jūras krastā.
16.11.-23.11.
Lidojums Rīga – Hurgada (tiešais lidojums). Brauciens uz Kairu. Arābu pasaules sirds un Āfrikas lielākā pilsēta
Kaira. Ēģiptes vizītkarte Gīzas ansamblis: slavenās Heopsa, Hefrena un Mikerina piramīdas, Lielā Sfinksa. Ēģiptes muzejs – senās
civilizācijas dārgumu krātuve un pasaules lielākā faraonu senlietu kolekcija. Papirusu darbnīca un ieskats ēģiptiešu smaržu pasaulē.
Iespēja vakarā apmeklēt lāzeršovu pie Gīzas piramīdas – stundu garš gaismas un mūzikas uzvedums par Ēģiptes vēsturi. Viens no Ēģiptes
dabas brīnumiem – Fayoum oāze. Oāze pārsteidz ar nepierastiem dabas skatiem zemē, kurā 95% ir tuksnešu. Ūdenskritumi, ezeri, kāpas,
ielejas un palmu audzes veido vienas no neparastākajām un neskartākās dabas ainavām Ēģiptē. Divu dienu programma ar nakšņošanu
Fayoum oāzē. Rietumu tuksneša Wadi Rayan jeb Rayan ielejas divi ezeri, kas atrodas 42 m zem jūras līmeņa, un tos savieno Ēģiptes
vienīgais ūdenskritums. Viegls kāpiens El Modawara kalnā un skats uz smilšu kāpām un apkārtnes ezeriem. Tunis ciemats – podnieku
un amatnieku meistarības liecība un iecienīta mākslinieku atpūtas vietas. Qasr Qaroun templis pie kādreizējā tuksnešu karavānu ceļa,
vēsturiskie ūdensrati El Hadir un piramīdu priekštece Meidum piramīda. Brauciens uz Hurgadu, atpūta Sarkanās jūras krastā ****
viesnīcā ar brokastīm un vakariņām. Pēc izvēles – izbrauciens ar kuģīti jūrā, snorkelēšana, Delfīnu pasaules apmeklējums, džipu safari
tuksnesī u.c. aktivitātes. Lidojums Hurgada – Rīga.

JAUNAIS GADS ĒĢIPTĒ UN ATPŪTA MARSA ALAM KŪRORTĀ
8 dienas
Faraonu laikmeta liecības Luksorā, afrikāniskā gaisotne Asuānā
28.12.-04.01. 1155
un atpūta Marsa Alam kūrortā Sarkanās jūras krastā.
Lidojums Rīga – Hurgada (tiešais lidojums). Luksora – unikāls brīvdabas muzejs ar senās civilizācijas pieminekļiem. Dievam Amonam Ra
veltītais Luksoras templis. Karaļu ieleja, Tutanhamona un vēl 63 faraonu atdusas vieta. Vienīgās faraones-sievietes Hatepsutas templis.
Memnona kolosi. Caur dzintarkrāsas tuksnesi un granīta balstiem, gar smaragdzaļām, palmu un tropu augiem klātām salām plūstošā
Nīla un ikdienas dzīve tās krastos. Izbrauciens ar laivu pa Nīlu gar Ziloņu salu uz Botānisko dārzu, nūbiešu ciemata apmeklējums. Par
vienu no skaistākajiem dēvētais Fīlas (Philae) templis.
Saulainā dienvidu pilsēta Asuāna. Slavenais Asuānas dambis. Ieskats ēģiptiešu smaržu un eļļu pasaulē un papirusu darbnīcā. Atpūta
Marsa Alam kūrortā Sarkanās jūras krastā **** viesnīcā ar All Inclusive servisu.
Iespēja apmeklēt unikālo Wadi El Gamal – nacionālais parks plešas 7450 km² teritorijā, ietverot sauszemi un jūras teritoriju. Jūras teritorijā
sastopami krāšņi koraļļu rifi un 1200 zivju sugu, piekrastes zāles ir nozīmīgs barības avots zaļajiem bruņurupučiem un dugongiem jeb
jūrasgovīm, kamēr sauszemes teritorijas atklāj fantastiskas tuksnešu ainavas, unikālu augu valsti un senas arheoloģiskas liecības. Džipu
tūre tuksnesī un snorkelēšanas un niršanas iespējas pie gleznainajām Hankorabas un Qulaan pludmalēm. Lidojums Hurgada – Rīga.
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ĀFRIKA // Maroka
ceļojuma apraksts

laiks

MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME

9 dienas
16.03.-24.03.

cena

Lidojums Rīga – Marrākeša un Kasablanka – Rīga. Marokas galvaspilsēta Rabāta, valdības un karaļa mājvieta.
1150
UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā Fēsas vecpilsēta. Vidējie Atlasa kalni un ceļinieku
atpūtas vieta Mideltā. Brauciens ar džipiem līdz Merzougai – pēdējai apmetnei Sahāras tuksneša malā. Nakšņošana tūristiem piemērotās
tuksnešu iedzīvotāju berberu teltīs un nacionālās vakariņas. Pārgājiens kamieļu karavānā pa varenajām Sahāras tuksneša smilšu kāpām,
no kurām augstākā Erg Chebbi sasniedz 160 m augstumu. Saullēkta vērošana maģiskajā Sahāras tuksneša ainavā. Atlasa kalnu pāreja
Tizi-n-Tichka ar iespaidīgu skatu no kalnu pārejas uz Sahāras tuksnesi. Kādreizējais franču armijas garnizons Ouarzazate ar berberu
valdnieka Al-Glaoui nocietinājumu Taourirt. Iespaidīgais, ap 300 m dziļais Todras kanjons. Tūkstoš palmu, sniegbalto kalnu un
sarkanbrūno piļu un mošeju pilsēta, karaliskā Marrākeša ar Djema el Fna laukumu, tirgotājiem, čūsku dīdītājiem, akrobātiem, burvjiem.
Lielākā un modernākā Marokas pilsēta Kasablanka un Hasana II mošeja – viena no lielākajām pasaulē.

MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME... AR ATPŪTU AGADIRAS KŪRORTĀ
11 dienas
Lidojums Rīga – Marrākeša un Kasablanka – Rīga. Lielākā un modernākā Marokas pilsēta Kasablanka. Tūkstoš
24.10.-03.11. 1345
palmu, sniegbalto kalnu un sarkanbrūno piļu un mošeju pilsēta, karaliskā Marrākeša ar Djema el Fna laukumu,
tirgotājiem, čūsku dīdītājiem, akrobātiem, burvjiem. Ait Benhaddou – Holivudas režisoru iecienītais viduslaiku ciematiņš, šķiet, ne 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.
ĀFRIKAS LEĢENDA MARRĀKEŠA UN ATPŪTA PIE ATLANTIJAS OKEĀNA ...ar Kasablanku
Lidojums Rīga – Marrākeša/Agadira un Kasablanka – Rīga. Tūkstoš palmu, sniegbalto kalnu un sarkanbrūno piļu
un mošeju pilsēta, karaliskā Marrākeša ar Djema el Fna laukumu, tirgotājiem, čūsku dīdītājiem, akrobātiem,
burvjiem. Krāšņie, eksotiskie Mažorela dārzi. Lielākā un modernākā Marokas pilsēta Kasablanka un Hasana II
mošeja – viena no lielākajām pasaulē. 5 atpūtas dienas Agadirā – slavenākajā Marokas kūrortā, kurā plašās,
dzeltenīgās smilšu pludmales ielenc Atlantijas okeāna ūdeņi. Iespēja apmeklēt Atlantijas okeāna pērli Essaouiru;
par Marrākešas vecmāmiņu dēvēto Taroudantu, Ēdenes stūrīti – Paradīzes ieleju, Legziru – visgleznaināko
Āfrikas kontinenta piekrasti, kur bangojošo okeānu un zeltaino smilšu pludmali ieskauj iesarkanas klintis, bet
tām pāri liecas trīs masīvas klinšu arkas.

9 dienas
04.04.-12.04.
20.10.-28.10.

995

NEIZZINĀTĀ MAROKA – NO ATLANTIJAS OKEĀNA LĪDZ GLEZNAINAJAM VIDUSJŪRAS KRASTAM 10 dienas
Lidojums Rīga – Kasablanka – Rīga. Lielākā un modernākā Marokas pilsēta Kasablanka un Hasana II mošeja –
22.10.-31.10. 1245
trešā lielākā pasaulē. Le Jardin des Exotiques de Bouknadel – vieni no skaistākajiem dārziem Āfrikas kontinentā,
kur franču dārzu mākslinieka Marsela Fransuā sapnis par Zudušo paradīzi tika realizēts dzīvē. 15. gs. portugāļu mūriem apjoztā Asilah – balta,
bohēmiska pilsētiņa Atlantijas okeāna krastā. Āfrikas kartes logs un Herkulesa jūras alas, kur dižais spēkavīrs atdalījis Āfriku no Eiropas.
Cap Spartel rags – vieta, kur tiekas Atlantijas okeāns ar Vidusjūru un Gibraltāra šaurumu. Viena no leģendārākajām Marokas pilsētām, kas
ilgus gadsimtus kalpoja par šīs arābu karalistes seju pārējai pasaulei, – Tanžera. UNESCO sarakstā iekļautā Tetovanas vecpilsēta – unikāls
mauru un Andalūzijas arhitektūru mikslis. Viena no slavenākajām Marokas pastkartēm – zilā pasaku pilsētiņa Chefchaoen, kas iegūlusies
Rifa kalnu ielokā. Gleznains pārgājiens pa Oued Farda aizu Rifa kalnos uz Pont du Dieu (Dieva tilts) klinšu arku jeb dabas tiltu. Brauciens
gar iespaidīgo Oued Laou kanjonu. Ainaviskais, Mēness formas El Jebha līcis.
Atpūta pie Vidusjūras Al Hoceima kūrortpilsētiņā. Plage Quemado – skaistākā no Al Hoceima pludmalēm, kas iegūlusies klinšu ieskautā
līcī. Izbrauciens ar kuģīti gar gleznaino Vidusjūras krastu un Al Hoceimas nacionālo parku. Penon de la Gomera Bades un Penon de
Alhucemas – divas Spānijai piederošas cietokšņu salas Ziemeļāfrikas piekrastē.
Dziļākā alu sistēma Ziemeļāfrikā – Gouffre du Friouato alas ar iespaidīgu karsta kriteni. UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā
iekļautā Fēsa ar eksotisko un kolorīto viduslaiku vecpilsētu, lielāko islāma valstīs.
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MAROKA – ZIEMEĻĀFRIKAS DABAS AKVARELIS

11 dienas
14.02.-24.02.

cena

Ar lielāku uzsvaru uz krāšņo un krāsaino Marokas dabu un 2 atpūtas dienām Agadiras kūrortā!
1395
Lidojums Rīga – Marrākeša.
Cascades d’Ouzoud ūdenskritums – viens no Marokas grandiozākajiem skatiem, kur 110 m augstais ūdens aizkars graciozi gāžas skaistajā
Wadi el-Abid kanjonā. Brauciens ar džipiem līdz Merzougai – pēdējai apmetnei Sahāras tuksneša malā. Pārgājiens kamieļu karavānā pa
varenajām Sahāras tuksneša smilšu kāpām, no kurām augstākā Erg Chebbi sasniedz 160 m augstumu. Saullēkta vērošana maģiskajā
Sahāras tuksnesī. Viens no Marokas lielajiem noslēpumiem – sarkanā pilsēta Tafraoute, kas izvietojusies vienā no skaistākajiem reģioniem
visā Ziemeļāfrikā, neparastās Antiatlasa kalnu grēdas ielokā. Ikoniskais Jebel Lekst kalns, neparastās Krāsotās klintis un zaļā Ameln ieleja,
kuru izdaiļo baltirozā mandeļkoku ziedi – Marokas sakura. Essaouira – visšarmantākā Marokas pilsētiņa Atlantijas okeāna krastā.
Ait Benhaddou – Holivudas režisoru iecienītais viduslaiku ciematiņš, šķiet, ne 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. Vidējie Atlasa kalni un ceļinieku atpūtas vieta
Mideltā. 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.
Legzira – visgleznainākā Āfrikas kontinenta piekraste, kur bangojošo okeānu un zeltaino smilšu pludmali ieskauj iesarkanas klintis, bet
tām pāri liecas divas masīvas klinšu arkas. 2 atpūtas dienas Agadiras kūrortā Atlantijas okeāna krastā. Lidojums Kasablanka – Rīga.

NEATKLĀTĀ RIETUMSAHĀRA UN DIENVIDMAROKA
12 dienas
18.02.-29.02. ~1795
Atklāj jaunus horizontus! Ceļojums pa noslēpumaino un tūrisma neskarto Rietumsahāru un Marokas
dienviddaļu, īpašu uzmanību pievēršot krāšņajai Ziemeļāfrikas dabai. Divas atpūtas dienas pie Dakhlas 2020. gads
lagūnas Rietumsahārā.
!
JAUNUMS
Lidojums Rīga – Marrākeša/Agadira. Dienvidmarokas neatklātā pērle Amtoudi aiza – varens, palmu birzīm
S
NĀ
ŠA
ZĪ
IEPA
klāts kanjons, kura galā atklājas apslēpta oāze ar dzidriem dabas baseiniem, bet klinšu virsotnēs balansē
CENA!
seni berberu cietokšņi. Agadir Id Aissa – lielākais no Amtoudi cietokšņiem, no kura paveras lielisks skats pār
kanjonu. Elpu aizraujošais ceļš uz Igmir kanjonu un Igmir ciemu tā pakājē. Pārgājiens Igmir kanjonā – esi viens
no pirmajiem ceļotājiem pasaulē, kas atklāj šo iespaidīgo klinšu aizu, kas, metot lielus lokus, kā čūska vijas pie
nomaļā, no pasaules atrautā Aoukerda ciema.
Legzira – visgleznainākā Āfrikas kontinenta piekraste, kur bangojošo okeānu un zeltaino smilšu pludmali ieskauj
iesarkanas klintis, bet tām pāri liecas divas masīvas klinšu arkas. Viens no Marokas lielajiem noslēpumiem – sarkanā pilsēta Tafraoute, kas
izvietojusies neparasto Antiatlasa kalnu grēdas ielokā. Ikoniskais Jebel Lekst kalns, neparastās Krāsotās klintis un zaļā Ameln ieleja, kuru
izdaiļo baltirozā mandeļkoku ziedi – Marokas sakura. Kalnu pastaiga pa idilisko Paradīzes ieleju – kristāldzidru baseinu un ūdenskritumu
labirintu, kas iespiedies starp smilšakmens klinšu sienām.
Oued Chbika – vieta, kur Atlantijas okeāns tiekas ar Sahāras tuksneša kāpām. Devils hole (Gouffre du Diable) – perfektas formas karsta
kritene un klinšu arka okeāna krastā. Khenifiss nacionālais parks – izbrauciens ar laivu pa plašo, smilšu kāpu ieskauto Naila lagūnu, kurā
ziemas mēnešos ierodas dažādu putnu kolonijas.
Tarfāja (Tarfaya) – maza, nomaļa pilsētiņa pie Marokas–Rietumsahāras robežas, kur 20. gs. 20. tajos gados tika izveidota Franču
Rietumāfrikas Gaisa pasta stacija, kuru vadīja Mazā Prinča autors, franču rakstnieks un lidotājs Antuāns de Sent-Ekziperī. Sent-Eksperī
muzejs Tarfājā. Kanāriju salu spoku kuģis, kas izskatās gluži kā mūsdienu Klīstošais holandietis – Ferry Assalama kuģa vraks. Par Rozā
pilsētu dēvētā Rietumsahāras galvaspilsēta Ajūna (Laayoune): Lielā mošeja, Place El Mchawar laukums un Spāņu katedrāle, kas būvēta
koloniālajā laikmetā, apvienojot Sahāras un spāņu arhitektūras stilus. Rietumsahāras pastkarte Laayoune Oasis – Sahāras tuksneša
kāpu ieskauta oāze, kuru iecienījuši flamingi. Sebkha Oum Dba depresija – plašā krāterī iegūlies balts sāls līdzenums, pa kuru peld pāris
klinšu saliņu. Skarbais, vientuļais un tuksneša kāpu ieskautais Rietumsahāras krasts, pa kuru izkaisīti vairāku kuģu vraki, no kuriem
iespaidīgākais ir Que Sera Sera (Kas notiks, tas notiks) – spocīgais islandiešu kuģa vraks ar interesentu vēsturi. Gleznainā Dakhlas lagūna,
kuru no Atlantijas okeāna atdala gara smilšu strēle – pussala. Baltā kāpa – šī Mēness formas smilšu pussala pelnīti tiek uzskatīta par
skaistāko vietu Rietumsahārā.
2 atpūtas dienas pie Dakhlas lagūnas, kuru iecienījuši kaitbordinga speciālisti.
Lidojums Dakhla (Rietumsahāra) – Marrākeša/Kasablanka. Tūkstoš palmu, sniegbalto kalnu un sarkanbrūno piļu un mošeju pilsēta –
karaliskā Marrākeša ar Djema el Fna laukumu, tirgotājiem, čūsku dīdītājiem, akrobātiem un burvjiem.
Lidojums Agadira/Kasablanka – Rīga.
JAUNAIS GADS SAHĀRĀ – MAROKĀ
11 dienas
Jaunā – 2020. gada sagaidīšana pasaules lielākajā tuksnesī – Sahārā.
24.12.-03.01. ~1525
Jaungada ceļojums papildināts ar atpūtu pie Atlantijas okeāna Agadiras kūrortā.
Lidojums Rīga – Kasablanka – Rīga. Marokas galvaspilsēta Rabāta, valdības 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.
Jaungada 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.
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KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ UN LIEDAGOS – TUNISIJA

8 dienas
10.04.-17.04.

cena

Lidojums Rīga – Tunisa – Rīga. Kādreiz varenā, romiešu nopostītā Kartāga: Antonija pirtis, romiešu teātris un citas
950
vēsturiskas vietas. Sidi Bou Said – maza zili balta pilsētiņa Tunisas līča krastā, osta ar neskaitāmām jahtām.
Tunisijas galvaspilsēta Tunisa: vecpilsēta medina ar tūkstošgadīgu islāma arhitektūru, Bardo muzejs – bijusī Bardo pils, būvēta 18. gs.
beigās, lielisks sava laikmeta arhitektūras piemērs, bet īstās bagātības atrodas muzeja iekšpusē: romiešu laika mozaīkas, pirmskristietības
perioda mākslas darbi, arābu un musulmaņu kultūras liecības, paklāji, ieroči, rotaslietas... El Jem – pasaulē vislabāk saglabājies romiešu
amfiteātris. Gabes – pilsētiņa Gabes līča krastā, oāze ar dateļpalmu birzi. Suoq Jara tirgus, kas bija un ir neatņemama sastāvdaļa jebkurā
musulmaņu mazpilsētā. Duza – pilsēta uz Sahāras tuksneša robežas. Brauciens pār Chott El Jerid sālsezeru. Gandrīz izžuvušajā ezerā,
atspoguļojoties saulei un mijiedarbojoties dažādiem minerāliem, tas liekas iekrāsojamies te zaļā, te rozā krāsā. Tozeur – otrā lielākā
palmu birzs Tunisijā. Izbrauciens ar džipiem uz kalnu oāzēm Chebika un Tamerza. Sbeitlas senpilsētas Kapitolijs – vienas no romiešu
drupām Tunisijā, kas vislabāk saglabājušās. Tunisijas meka – islāma galvaspilsēta Kairuana. Monastira – Tunisijas bijušā prezidenta
Habiba Burguibas dzimtā vieta. Hammameta/Sūsa – viena no skaistākajām Tunisijas kūrortpilsētām, kur pārticība mijas ar dzīvespriecīgu
nabadzību. Atpūta Vidusjūras dienvidu piekrastē.

RIETUMĀFRIKAS EKSOTIKA – SENEGĀLA UN GAMBIJA

14 dienas
Lidojums Rīga – Dakāra un Bandžula – Rīga. Senegālas galvaspilsēta Dakāra – franču koloniālās ēras ēkas, kolo- 26.01.-08.02. 2495
rītie un eksotiskie tirdziņi un 49 m augstais, bronzā lietais Āfrikas renesanses piemineklis. Unikālais rozā nokrāsas 2020. gads
sālsezers Lac Rose – vieta, kur senāk finišēja slavenais Parīzes–Dakāras rallijs. 15.–19. gs. galvenais vergu
!
JAUNUMS
tirdzniecības centrs Rietumāfrikā Goree sala (UNESCO) – apaļais Fort d’Estrees cietoknis, krāsaino namu vecpilsēta
S
NĀ
ŠA
IEPAZĪ
un bēdīgi slavenā Vergu māja. Bandia baobabu mežs – milzīgie baobabu koki ir arī Senegālas simbols, ne tikai
CENA!
Madagaskaras. Degunradžu, žirafu, zebru, antilopju, krokodilu, pērtiķu un citu Āfrikas dzīvnieku fotomedības
ar baobabiem bagātajā Reserve de Bandia rezervātā. No Sahāras atpūsts kāpu rajons Lompoul desert – nakšņošana tradicionālajās
mauritāņu teltīs un īsa kamieļu izjāde minituksneša ainavā, kas atgādina Mauritāniju.
Tūkstošiem pelikānu, flamingu un 400 dažādu citu putnu sugu apskate Djoudj nacionālajā parkā (UNESCO) – tas ir viens no lielākajiem
un nozīmīgākajiem putnu rezervātiem pasaulē, kas izvietojies Senegālas upes iekšzemes deltā pie Mauritānijas robežas. Labākais franču
koloniālās arhitektūras paraugs Rietumāfrikā – Saint Louis vecpilsēta (UNESCO) – savulaik pirmā Franču Rietumāfrikas galvaspilsēta, vēlāk
Mauritānijas galvaspilsēta, bet tagad provinciāla Senegālas pilsētiņa, kas izvietojusies uz salas starp Atlantijas okeānu un Senegālas upi.
507 m garais Faidherbe Bridge – 19. gs. Gustava Eifeļa projektētais tilts, kas savieno Saint Louis pilsētu–salu ar kontinentu. Langue de
Barbarie – gara smilšu pussala, kas iestiepjas Atlantijas okeānā. Viens no galvenajiem musulmaņu svētceļojumu centriem un skaistākajām
mošejām Aizsahāras Āfrikā – Lielā Toubas mošeja. Ferlo apvidus – klasiska Sāhela pustuksneša ainava, pa kuru klejo Fulani nomadu cilts
ar saviem lopu ganāmpulkiem.
Safari brauciens Fathala rezervātā, meklējot dažādus Āfrikas dzīvniekus, tai skaitā lielāko antilopi pasaulē – Rietumu dižantilopi (Western
Giant Eland), kas arodas uz izmiršanas sliekšņa. Pastaigas ar lauvām – unikāla iespēja doties pastaigā ar zvēru karaļiem, kas uzauguši
Fathala rezervātā. Izbrauciens ar laivu pa plašās Sine-Saloum upju deltas lagūnām, smilšu salām, kanālu labirintiem un mangrovju
mežiem, iepazīstot bagāto Rietumāfrikas putnu pasauli. Djiffer zvejnieku ciems ar Senegālai tik raksturīgajām apgleznotajām senegāliešu
laivām. Joal-Fadiouth – no gliemežvākiem veidota sala un ciemats, kur brālīgi kopā sadzīvo musulmaņu un kristiešu komūnas.
Gambijas galvaspilsēta Bandžula, kas uzcelta uz Svētās Marijas salas – vienas no trim Kurzemes hercogistes bijušajām teritorijām
Rietumāfrikā. Par Gambijas Stounhendžu dēvētie Wassu Stone Circles – 11 antīki akmens megalītu apļi, no kuriem lielākie sniedzas 2,5
m augstumā. Izbrauciens ar laivu pa River Gambia nacionālo parku, kur Gambijas upē ir cerības vērot nīlzirgus un krokodilus, bet pie
trim Baboon Islands salām – šimpanzes un paviānus. Senais Gambijas vergu centrs Fort James (Jēkaba forta) sala – pirmā Kurzemes
hercogistes teritorija Gambijā, kur joprojām var aplūkot kurzemnieku celtā Jēkaba cietokšņa drupas. Hercoga Jēkaba no vietējā Kombo
karaļa nopirktajā teritorijā esošais Jufureh ciems pasaules atpazīstamību iemantojis kā verga Kunta Kinte, slavenā amerikāņu bestsellera
Roots (Saknes) prototipa, dzimtais ciems. Mērkaķu fotomedības Bijilo Forest parka džungļos. Svētais Kachically krokodilu dīķis, kur vietējie
ierodas veikt auglības rituālus, bet ceļotāji samīļot biedējošos krokodilus. Atpūta Atlantijas okeāna apskalotajās Gambijas pludmalēs.
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APBRĪNOJAMĀ ETIOPIJA – NO DIŽĀKAJĀM MELNĀ KONTINENTA CIVILIZĀCIJĀM
LĪDZ VARENĀKAJIEM ĀFRIKAS DABAS FENOMENIEM UN AINAVĀM

16 dienas
Ceļojums ar 4x4 džipiem pa vienu no unikālākajiem Āfrikas nostūriem,
23.10.-07.11. 2995
apmeklējot spožākos Melnā kontinenta dabas fenomenus!
Lidojums Rīga – Adisabeba – Rīga. Par Otro Jeruzalemi jeb Āfrikas Jeruzalemi dēvētā Lalibela ar klintīs kaltām
pazemes baznīcām – antīkās inženierijas brīnums un izcilākie monolītās arhitektūras paraugi pasaulē.
Pārbrauciens uz pasaules karstāko vietu Danakil Depression caur sāls tuksnešiem, lavas laukiem un smilšu
kāpām. Unikāls piedzīvojums un ceļojuma kulminācija – kāpiens Erta Ale vulkānā, kur atrodas aktīvs lavas
ezers. Nakts melnumā vērot oranžās lavas šļakatas un mazus izvirdumus ir neaizmirstams dzīves notikums! Erta
Ales vulkāna krāteri un lavas lauki. Mēness ainavas pie vienas no planētas zemākajām vietām – Assale ezera.
Sāls kluču ieguves vieta, no kurienes startē neskaitāmas kamieļu karavānas. Āfrikas brīnumzeme un viena no neparastākajām vietām
uz mūsu planētas Dallol vulkāns – daudzkrāsaini karstie avoti, fumarolas, geizeri, sāls lagūnas, dubļu vannas... Zeme te burbuļo un
vārās. Unikālais Dallol sāls kanjons – skats gluži kā no citas planētas. Afderas sāls ezers un tuksnesis. Afar tuksnešu cilts apmetne un
gadsimtiem senās sāls ieguves tradīcijas. Etiopijas Arizona – Tigrai reģions, kur izrobotos smilšakmens kalnos paslēpušās vecākās klintīs
cirstās baznīcas Āfrikā. Avašas aizas ūdenskritums, antilopes, pumbas, paviāni un bagātā putnu pasaule Awash nacionālajā parkā. Dabas
jaunizceptais brīnums uz Āfrikas zemes, kas tikai sācis veidoties – Allalobeda (Allāha avoti): burbuļojoši atvari, mazi geizeri, dubļu krāteri
un daudzkrāsaini karsto avotu baseini. Leģendārā Aksumas pilsēta: stēlu lauks, Arheoloģijas muzejs, karalienes Šēbas pils drupas un
Cionas Marijas baznīcu komplekss, kurā atrodoties Derības šķirsts. 16. gs. pilis un nocietinājumi senajā Etiopijas galvaspilsētā Gondarā.
Gleznaini kalni, vareni ūdenskritumi, stāvas kraujas, neparasta augu valsts, masīvi klinšu bluķi un interesantu formu klintis Simiena kalnu
nacionālajā parkā – iekļauts UNESCO pasaules aizsargājamo teritoriju sarakstā. Šie kalni paver vienas no gleznainākajām ainavām Āfrikas
kontinentā, kuru iespaidīgums ir gandrīz biedējošs. Viens no Etiopijas rūpīgi glabātajiem noslēpumiem ir vairāk nekā 500 m augstais
Jinbar Falls – ūdenskritums, kas krīt 800 m dziļā aizā.
Maksimālais grupas lielums 22 cilvēki!

TANZĀNIJA – SERENGETI, NGORONGORO, MANJARA UN ATPŪTA ZANZIBĀRAS SALĀ
12 dienas
Ieteicams rezervēt vietu līdz 1. augustam, jo aviobiļešu skaits ir stingri ierobežots!!!
13.11.-24.11. 3095
Lidojums Rīga – Kilimandžāro.
Aruša – tipiska Tanzānijas savannas pilsēta, kur atrodas kolorīts masaju cilts tirgus, bet virs pilsētas paceļas Meru vulkāna siluets.
Kilimandžāro (5895 m) – Āfrikas atpazīstamākais simbols, kura siluetu nevar sajaukt ne ar vienu citu vulkānu pasaulē. Par Noasa šķirstu
sauktais Ngorongoro nacionālais parks – tik daudz dažāda veida dzīvu radību dzīvo mazajā, 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 – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2022. gadā!
DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA
13 dienas
19.10.-31.10. 2995
Lidojums Rīga – Keiptauna un Johannesburga – Rīga.
Keiptauna – Dienvidāfrikas parlamentārā galvaspilsēta maģiskā Galda kalna pakājē. Labās cerības rags –
mītiem un nostāstiem apvīta vieta. Pingvīnu kolonija pie Boulderas pludmales. Groot Constancia – vecākā vīna darītava Jaunajā pasaulē
un slavenākā Dienvidāfrikā, vīnu degustācija. Neskartā un mežonīgā Dienvidāfrikas piekraste.
Lidojums Keiptauna – Durbana. Durbanā saplūst afrikāniskais, eiropeiskais un indiskais, okeāna bangu šalkoņa un metropolītisks
rosīgums. Āfrikas Lielā piecnieka un citu zvēru vērošana Hluhluwe nacionālajā parkā. Dumazulu, zulu cilts apmeklējums. Mlilwane
Wildlife Sanctuary – Svazilendas vecākais dabas parks. Svazi cilts ciemats un dejas. Safari ar džipiem Āfrikas vecākajā dzīvnieku rezervātā –
Krīgera nacionālajā parkā, kur vara un noteikšana pieder dzīvniekiem. Ainaviskais Panorāmas ceļš – ūdenskritumi, God’s Window kraujas
skati un neparastie klinšu baseini Bourke’s Pothholes. Blyde upes kanjons – viens no Āfrikas dienvidu daļas iespaidīgākajiem skatiem!
Sansitija – miljonāru izklaides vieta, kas uzcelta 1978. gadā gandrīz tukšā vietā vulkāna krāterī.
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ĀFRIKA UN ĀZIJA // Maurīcija / Reinjona / Indija
ceļojuma apraksts

laiks

ĀFRIKAS UN INDIJAS OKEĀNA PĒRLE – ATPŪTA MAURĪCIJAS SALĀ

11 dienas
13.10.-23.10.

cena

4* all inclusive viesnīca ar 3x ēdināšanu un dzērieniem.
2045
Lidojums Rīga – Maurīcija – Rīga.
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.
6 atpūtas dienas Maurīcijas salā pie Indijas okeāna! Iespēja doties papildu ekskursijās pa galvaspilsētu Port Louis, kruīzā ar jahtukatamarānu uz Maurīcijas arhipelāga Ziemeļu salām vai tūrē uz Casela Park Āfrikas dzīvnieku parku, kur var doties pastaigā ar lauvām
un gepardiem.

ĀFRIKAS UN INDIJAS OKEĀNA PĒRLES – TROPISKĀS REINJONAS UN MAURĪCIJAS SALAS
13 dienas
Maurīcijas salā 4* all inclusive viesnīca ar 3x ēdināšanu un dzērieniem.
26.04.-08.05. 2795
S
Maurīcija nav tikai viena sala, bet 50 salu arhipelāgs, kas atrodas 800 km no Madagaskaras Indijas okeāna
IEPAZĪŠANĀ
CENA!
dienvidu daļā. Tā kopā ar Reinjonas salu veido vulkāniskas izcelsmes salu ķēdi – Maskarēnu salu arhipelāgu, kas
mūsdienās pazīstams arī ar Vaniļu salu nosaukumu. Maurīcija valdzina ar tirkīzzilām lagūnām, baltām smilšu
pludmalēm, daudzām mazām saliņām, vulkāniskas izcelsmes kalniem, tropu dārziem un augiem, nostāstiem
par amizanto un ne īpaši gudro dodo putnu, kas izmira pirms trīs gadsimtiem, kā arī lielisku zemūdens pasauli, jo
arhipelāgs ir daļa no trešā lielākā koraļļu rifa uz Zemes. Ne velti Hemingvejs savulaik teicis, ka Dievs, pirms radīja
paradīzi, vispirms patrenējās pie Maurīcijas radīšanas.
Savukārt Reinjona ir Indijas okeāna spožākais dārgakmens, kur Sāremā izmēra salā ir sakoncentrējušies
apbrīnojami dabas kontrasti – no paradīzes līdz ellei! Reinjonas zaļie kanjoni, ūdenskritumi, kalnu cirki, Mēness ainavas un slavenais Piton
de la Fournaise vulkāns būs šī ceļojuma kulminācija un liks šo salu iemīlēt.
Lidojums Rīga – Maurīcija – Rīga.
Lidojums Maurīcija – Reinjona. 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.
Lidojums Reinjona – 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. Ekskursija uz Blue Bay jūras rezervātu – vienu no labākajām snorkelēšanas vietām Maurīcijā.
4 atpūtas dienas Maurīcijas salā pie Indijas okeāna (4* kūrortviesnīcā). Iespēja doties papildu ekskursijās pa galvaspilsētu Port Louis,
kruīzā ar jahtu-katamarānu uz Maurīcijas arhipelāga Ziemeļu salām vai tūrē uz Casela Park Āfrikas dzīvnieku parku, kur var doties
pastaigā ar lauvām un gepardiem.
INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS AR TĪĢERU NACIONĀLO PARKU UN INDIJAS GIBRALTĀRU
10 dienas
Lidojums Rīga – Deli – Rīga. Indijas galvaspilsēta Deli ar pilsētas jauno daļu un vecpilsētu. Jama Masjid – lielākā 12.03.-21.03. 1150
mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka. Unikālais Lotus templis. Bangla Sahib 01.11.-10.11. 1195
Gurdwara – viena no nozīmīgākajām sikhu svētnīcām pasaulē. Tīģeru fotomedības 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. Tadžmahāls, ko dēvē par skaistāko mīlestības pieminekli pasaulē. Agras cietoksnis. Imperatora Akbara galvaspilsēta
Fatehpur Sikri. Iespēja apmeklēt Mogulu imperatora Humajuna kapenes un Qutab Minar – lielisks musulmaņu arhitektūras paraugs.
Labākākais Radžputu arhitektūras paraugs, par Indijas Gibraltāru dēvētais Gwalior Fort – 15. gs. kalna galā celts cietoksnis, kura 10 m
augstie mūri sargā svētnīcas un pilis. Klintīs cirstās Gwalior džainu reliģijas skulptūras.
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ceļojuma apraksts

laiks

INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS UN TUKSNEŠA KARALIENE RADŽASTĀNA

14 dienas
11.11.-24.11.

cena

Ar augstākas klases viesnīcām un bez vilcieniem.
1525
Lidojums Rīga – Deli. Zelta pilsēta Džaisalmera – 12. gs. celtā Tāras tuksneša citadele ar unikālo dzeltenā
smilšakmens arhitektūru pilsētas cietokšņu torņos ir dzīvs piemērs gluži kā no arābu nakts pasaku stāstiem. Kamieļu safari Taras tuksnesī.
8. gs. Čitorgaras forts, kas 834 gadus kalpoja kā Mewar valdnieku galvaspilsēta – vislielākais un visinteresantākais forts Indijā. Rādžastānas
pērle un Indijas romantiskākā pilsēta Udaipura, kuras ezeros kā kuģi dreifē baltas pilis, apstiprinot tās iesauku – Baltā pilsēta. Rādžastānas
arhitektūras mākslas darbs – Ranakpuras Džainu templis – viens no pieciem džainu reliģijas centriem ir arī viens no skaistākajiem
tempļu kompleksiem Indijas subkontinentā. Mazā tirgotāju pilsētiņa Mandava, kuras nami apgleznoti ar krāsainām freskām. Tuksneša
pilsēta Bikhanera ar iespaidīgām cietokšņu sienām un gadsimtos iestaigātiem kamieļu karavānu ceļiem. Nakts vēsturiskā smalkā
viesnīcā Maharadžu pilī! Savulaik par Nāves zemi dēvētā Tāras tuksneša citadele Džodpura – 12. gs. lielākā Rādžastānas pilsēta ar
mistisku senvēsturi un zilām ēku fasādēm. Varenais Mehrangarh cietoksnis kalna virsotnē. Brauciens ar džipiem tuksnesī uz tradicionālo
māla būdiņu ciematiņu Bishnoi. Tradīciju un modernās pasaules apvienojums Rozā pilsētā – Rādžastānas galvaspilsētā Džaipurā, kas
ievērojama ar vēsturiskajām pilīm, tempļiem, milzīgajiem tirgus laukumiem un neskaitāmām juvelieru darbnīcām. Pilsētas greznības
ikona, Rādžastānas bagātīgākā arhitektūras vārdnīca – Hawa Mahal jeb Vēju pils. Jantar Mantar observatorija. Sarkanā tuksneša
pilsēta Fatehpur Sikri. Agra. Tadžmahāls, ko dēvē par visskaistāko mīlestības pieminekli pasaulē. Agras cietoksnis. Indijas galvaspilsēta
Deli. Qutab Minar – lielisks musulmaņu arhitektūras paraugs. Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Lidojums Deli – Rīga.

PA DIENVIDINDIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM – NOSLĒPUMAINĀ KARNĀTAKA AR ATPŪTU GOA 16 dienas
Lidojums Rīga – Bombeja – Rīga un Bombeja – Bengalūru. Karnātakas štata galvaspilsēta Bengalūru, 98 m augstais 02.10.-17.10. 1995
Shivanasamudra ūdenskritums, kurš musonu sezonas laikā izplešas vairāk nekā 300 m platumā. Hojsalas
impērijas arhitektūras šedevrs – Keshava templis Somnatpurā. Mysore – zīda, vīraka, garšvielu, sandalkoka
un ziloņkaula izstrādes centrs ar kolorīto bazāru un ekstravaganto, indiešu-arābu stilā celto Amba Villas
maharadžu pili. Nocietinātā cietokšņsala Srirangapatna – leģendārā sultāna tipa jeb Misoras Tīģera rezidence,
no kuras 18. gs. tika pārvaldīta gandrīz visa Dienvidindija. Sri Ranganatna – klasisks tamilu arhitektūras templis
ar Gopura torni. Safari brauciens Bandipuras nacionālajā parkā – labākā vieta Dienvidindijā, kur iepazīt valsts
ikoniskos 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 galvaspilsētas 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. 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. Iespēja doties uz 310 m
augsto Dudhsagar ūdenskritumu.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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ĀZIJA // Indija / Šrilanka / Pakistāna / Kirgizstāna / Ķīna
ceļojuma apraksts

laiks

MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS – MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA ...AR HEMIS FESTIVĀLU

14 dienas
03.07.-16.07.

cena

Šangrila... šis mistiskais un maģiskais vārds kļuva populārs pēc Hiltona noveles Pazudušais horizonts, kļūstot
1950
par sinonīmu paradīzei zemes virsū, laimīgo zemei – no ārpasaules noslēgtai, leģendām apvītai, utopiskai
ielejai Himalaju sirdī, kur valda absolūta harmonija, miers un nemirstība, cilvēku prāts un dvēsele ir tīrāka par tīru, bet kalnu ainavas
skaistākas par skaistu... Tikai neviens nezina, kur atrodas Hiltona Šangrila, bet runā, ka tā varētu būt Mazajā Tibetā – Ladakhas provincē
Indijas galējos ziemeļos...
Lidojums Rīga – Deli – Rīga. Indijas galvaspilsēta Deli: Sarkanais cietoksnis, pieņemšanas telpas un karaliskās vannas.
Jama Masjid – lielākā mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka. Humayun kapenes. Lidojums Deli –
Šrinagara. Šrinagara – Kašmiras reģiona vasaras galvaspilsēta, kas kļuva par Mogulu impērijas izpriecu un atpūtas oāzi, par ko mūsdienās
liecina krāšņie dārzi un senā musulmaņu arhitektūra. Pastaiga pa skaisto Sonmargas ieleju līdz Thajiwas ledājam. Zoji La pāreja. Suru
ieleja, pār kuru paceļas varenās Himalaju virsotnes Nun (7135 m) un Kun (7087 m). Iespēja uzkāpt Lago La pārejā (3950 m v.j.l.), no
kuras paveras elpu aizraujošs skats ar Nun un Kun virsotnēm rokas stiepiena attālumā! Iespaidīgais Parkachik ledājs. Cietoksnim līdzīgais
Rangdumas klosteris. Drung Drang ledājs – varena ledus upe, tā plūst no sniegotiem kalniem, veidojot Zanskāras ieleju. Pensi La kalnu
pāreja (4400 m v.j.l.), kas atdala Suru ieleju no noslēpumainās Zanskāras ielejas. Klintī grebtā masīvā Budas statuja Mulbekā. Indijas Lielais
kanjons – Wakha ieleja, vārti uz Ladakhas provinci, dēvētu par Mazo Tibetu. Izvietojusies ainavu ziņā vienā no mistiskākajām Himalaju
ielejām, mazā Lamayuru ir viens no simpātiskākajiem ciematiņiem Ladakhā, kura kronis ir senais un ļoti slavenais klosteris, uzbūvēts klints
virsotnē. Mēness ainavām līdzīgais klinšu apvidus pie Lamajuru – Moonlandscape.
Gleznains brauciens pa slavenās Indas upes ieleju. Alči klosteris, pateicoties mākslinieciskajām un augstvērtīgajām freskām, tiek
uzskatīts par augstāko sasniegumu indotibetiešu mākslā. Raftings – izbrauciens ar laivu pa straujo un gleznaino Zanskāras upi. Mazās
Tibetas galvaspilsēta Leha, pār kuras vecpilsētu paceļas iespaidīgais Lehas pils siluets. Shey pils. Ikoniskais Thiksey klosteris, kura 14 m
augsto Budas statuju pats Dalailama esot atzinis par visskaistāko. Slavenais Hemis klosteris – Drukpa budisma sektas centrs Mazajā
Tibetā. Krāsainās masku dejas un svētie rituāli, vērojot Ladakhas nozīmīgāko festivālu, kas norisinās Hemis klosterī. Nubras ielejas
pastkartīte – divkuprainie kamieļi, kalnu siluetu ieskautajā minituksneša ainavā. Izjāde ar divkupraino kamieli Nubras ielejas smilšu kāpās.
Nubras Budas statuja. Khardung La (5602 m v.j.l.) – pasaulē augstākā braucamā kalnu pāreja.
Chang La pāreja (5360 m v.j.l.). Apbrīnojamais Pangongas ezers, kura dzidrais ūdens saules gaismā maina krāsas neticamos toņos, bet
otrā krastā atrodas Ķīnas Tibeta. Lidojums Leha – Deli. Brīvais laiks Deli vai iespēja apmeklēt Agru un Tādžmahālu.

ASAMA UN NĀGĀLENDA AR HORNBILL FESTIVĀLU –
NOSLĒPUMAINĀ ZEME STARP TIBETU, BUTĀNU, BIRMU UN BANGLADEŠU

17 dienas
Ierobežoto aviobiļešu un atļauju dēļ pieteikšanās ceļojumam stingri rekomendējama līdz 1. augustam.
17.11.-03.12. 2495
Asama, Nāgālenda, Meghālaja un Arunāčala Pradēša veido noslēpumainu zemi Indijas tālajos austrumos, kas
!
JAUNUMS
iesprostota starp Tibetu, Butānu, Birmu un Bangladešu. Lai gan šis nomaļais reģions uz kartes pieder Indijai,
S
NĀ
IEPAZĪŠA
tomēr realitātē tā ir pilnīgi cita Indija – klusa, tīra, mazapdzīvota, ar neskartu dabu un dzīvnieku pasauli. Aicinām
CENA!
atklāt vienu no pēdējiem Āzijas neskartajiem nostūriem, iepazīt kontinenta eksotiskākās un kolorītākās ciltis,
augstākos ūdenskritumus, labākos dzīvnieku parkus, unikālos dzīvo koku sakņu tiltus un daudz ko citu.
Lidojums Rīga – Deli – Guwahati (Asamas province). Mūsdienu Asamas galvaspilsēta Guwahati ar nozīmīgo, 8. gs.
celto Kamakhya Mandir templi, kas veltīts tantrisma mācībai un dzīvnieku upurēšanai.
Meghālajas štats – gluži kā Indijas Ēdenes dārzs tas aptver gleznainu klinšu plato ar stāvām ielejām un
kanjoniem, augstiem ūdenskritumiem un dīvainiem dzīvo sakņu tiltiem. Augstākais vienas kaskādes ūdenskritums Āzijā – 340 m augstais
Nohkalikai Falls. Par Seven Sisters Falls jeb Septiņām māsām iesauktais ūdenskritums iekārtojies stāvā ielejā, pašā Bangladešas pierobežā –
315 m augstais Nohsngithiang Falls, kas jūnija-septembra lietus sezonas laikā atklāj varenu skatu, bet sausajā sezonā tikai šauru tērcīti.
Viens no varenākajiem skatiem Meghālajas štatā – Laitlum kanjons. Britu koloniālo laiku kalnu kūrorts Shillong, ko apkārtnes pakalnu un
ezeru dēļ angļi dēvēja par Austrumu Skotiju. Sūnām noaugušie dzīvo sakņu tilti (living roots bridges) dziļi Meghālajas džungļos – unikāli
cilvēka un dabas veidojumi, kur khasi cilts iezemieši pieradinājuši gumijkoku saknes augt vēlamajā virzienā, no tām izveidojot dzīvos tiltus,
kas stāv pat vairākus gadsimtus. Mawlynnong sakņu tilts un ciems, ko vietējie lepni dēvē par Āzijas tīrāko ciematu. Pārgājiens uz Double
Decker roots bridge – vienīgo divstāvu sakņu tiltu Meghālajā.
Safari izbrauciens un izjāde ziloņa mugurā UNESCO sarakstā iekļautajā Kazirangas nacionālajā parkā – kontinenta labākais dzīvnieku
parks, kas bieži dēvēts par Āzijas Serengeti, jo šeit mājo lielākās Indijas ziloņu, Bengālijas tīģeru un ūdens bifeļu populācijas pasaulē.
Kazirangas galvenais lepnums ir 1900 jeb divas trešdaļas no visiem uz Zemes sastopamajiem Āzijas vienraga degunradžiem. Bamuni
Hills – pakalns Brahmaputras upes krastā, kura virsotnē izkaisītas antīka hindu tempļa drupas ar smalkiem akmens kalumiem. Slavenās
Asamas tējas plantācija. Leģendārā Brahmaputras upe un pasaules lielākā upes sala Majuli, kur Satra klosteros vietējie joprojām turpina
praktizēt seno asamiešu vaišnavītu reliģiju. Sivasagar (Šivas ūdens) – senā Asamas karalistes galvaspilsēta, no kuras Ahomas dinastijas
valdnieki 600 gadus pārvaldīja šo Indijas tālo austrumu zemi.
Ziro ieleja Arunāčala Pradēšas štatā – Himalaju priekškalnu ieleja, kuru klāj rīsu lauki un tradicionālie apatani cilts ciemati ar koka būdiņām.
Apatani cilts ir interesantākā Arunāčala Pradēšas tauta – te joprojām var satikt vecākas dāmas ar tradicionāli tetovētām sejām un neglīta
paskata bambusa tapām degunā, kas senāk atbaidīja blakus cilšu vīrus no sievu nolaupīšanas. Ainavisks izbrauciens ar laivu pa Kamengas
upi Nameri nacionālajā parkā, meklējot eksotiskus putnus, tai skaitā krāšņos degunragputnus (hornbills). Gibonu pērtiķu fotomedības
Hoollongapar Gibbon Sanctuary džungļu rezervātā. 10. gs. Kachari Ruins drupas ar dīvainu, Kachari civilizācijas veidotu sēņu formas
pīlāru lauku, kas joprojām glabā daudz neatbildētu jautājumu.
Interesantākā no 16 nāgas ciltīm Konyak Naga – notetovēti un ar dzīvnieku ragiem caurdurtām ausīm, tie bija izslavēti karotāji un pēdējie
galvaskausu mednieki, kas pārtrauca cilvēku medības tikai pirms 50 gadiem. Konyak Naga cilts ciemats Longwa atrodas uz pašas Indijas–
Birmas robežas, kur robeža uz pusēm sadala karaļa māju (pieder abām valstīm).
Khonoma – Angani Naga cilts ciemats ar lieliskiem ielejas un rīsu terašu skaitiem. Nagaland Heritage Village ir brīvdabas muzejs-kultūras
ciems, kurā var iepazīt visas 16 nāgas ciltis un to tradicionālo arhitektūru.
Hornbill festivāls – ceļojuma kulminācija un galvenais kultūras pasākums Indijas tālajos austrumos, kas pulcē visas nāgas ciltis vienkopus
uz lielisku deju un cīņu izrādi, kas vienlaikus ir arī eksotisku un krāsainu tērpu parāde.
Lidojums Dimapur (Nagaland) – Deli – Rīga.
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ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ

15 dienas
09.02.-23.02.
10.11.-24.11.

cena

Lidojums Rīga – Kolombo. Debesskrāpji un koloniālā stila savrupmājas, supermārketi un ielu tirdziņi, krāšņi
1895
Rietumu modes apģērbi un tradicionālās sarongas, ātri sporta auto un motorikšas Šrilankas galvaspilsētā
1950
Kolombo, kur daudz saglabājies no angļu, holandiešu un portugāļu valdīšanas laikiem. Ziloņu audzētava
Pinnavela. Gleznainais Sigīrijas kalns un 5. gs. pilsdrupas. Skaistākā statuja Šrilankā Aukana Buddha. Svētā pilsēta un pirmā Singālijas
galvaspilsēta Anuradhapura. Budisma šūpulis Mihintale. Polonnaruva – otra senākā Singālijas karaļvalsts galvaspilsēta. Cilindriskais
Vatadage templis ar četrām ieejām, kuru priekšā atrodas pusapaļas plāksnes ar ornamentiem – t. s. Mēness akmeņi. Dambulla – budistu
klosteris (1. gs. p.m.ē.) mežiem apauguša kalna galā, kur sastopams liels daudzums pērtiķu, slavens ar neskaitāmiem Budas attēliem.
Garšvielu dārzs Matalē, Ceilonas lielākā 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 Šrilankas kūrortā pie Indijas okeāna. Lidojums Kolombo – Rīga.

PAKISTĀNA AR KIRGIZSTĀNU, RIETUMĶĪNU UN AMRITSARU –
STARP ČETRĀM AUGSTĀKĀM PASAULES KALNU GRĒDĀM

17 dienas
Kalni, kalni un vēlreiz kalni. Tie ir Pakistānas lielākais magnēts un tajā pašā laikā noslēpums. Vienīgā valsts
12.09.-28.09. 3195
pasaulē, kurā atrodas trīs augstākās kalnu grēdas: Himalaji, Karakoruma un Hindukuša kalni, bet ceturtā
!
JAUNUMS
augstākā grēda – Pamira kalni – piekļaujas Pakistānai kaimiņvalstu Kirgizstānas un Rietumķīnas teritorijās.
S
NĀ
ŠA
IEPAZĪ
Lidojums Rīga – Biškeka. Kirgizstānas galvaspilsēta Biškeka. Tjanšanu kalnu zaļojošās ielejas Ala-Archa
CENA!
nacionālajā parkā. Buranas tornis un Akmens karavīri – paliekas no senās Karakanīdu valsts galvaspilsētas
Balasagunas, kuras noriets sākās ar Čingishana armijas invāziju. Lidojums Biškeka – Oša. Oša – 3000 gadus sena
Kirgizstānas pilsēta, kurai cauri veda viens no Zīda ceļa atzariem. Sary Mogul kirgīzu ciematiņš, no kura paveras
lieliski skati uz Pamira kalnu grēdu un 7134 m augsto Ļeņina smaili.
Viens no galvenajiem Lielā Zīda ceļa centriem – antīkā Kašgara Ķīnas rietumos. Kolorītais Kašgaras bazārs, uz
kuru pulcējas Centrālāzijas tautas no malu malām, ļaujot mūsdienu ceļotājiem daļēji sajust senā Zīda ceļa auru. Pasaules augstākā klinšu
arka, kas paceļas gandrīz 500 m augstumā, Shipton’s Arch – par Pazudušo arku saukto akmens tiltu 1947. g. atklāja slavenais britu alpīnists
Šiptons, bet kopš tā laika neviens nespēja to atrast, līdz National Geographic ekspedīcija 2000. gadā to no jauna atklāja. Iespējams,
skaistākais planētas ceļš un par 8. pasaules brīnumu dēvētais Karakoram Highway, kas savieno Pamira kalnus Ķīnā ar Karakoruma un
Himalaju kalniem Pakistānā. Viena no Karakoram Highway pastkartēm un pērlēm – Karakula ezers, kura krastā vērojamas kirkīzu un
tadžiku jurtas, bet fonā paceļas divas augstākās Pamira kalnu virsotnes – iespaidīgie Muztag Ata (7546 m) un Kongur Tagh (7649 m) kalni.
Khujarab Pass kalnu pāreja (4700 m v.j.l.) kalpo kā Ķīnas–Pakistānas robeža un ir augstākā vieta uz Karakoram Highway, kur, ja paveicas,
var ieraudzīt Marko Polo kalnu aitas. Baltais Passu ledājs – iespaidīga ledus upe Pakistānas ziemeļos. Slavenais un nervus kutinošais
Passu iekārtais tiltiņš – tradicionāls vietējo veids, kā šķērsot upi. Fjordam līdzīgais tirkīzzilais Atabadas ezers, kurš izveidojies, applūstot
vienam no Karakoram Highway posmiem. Viegla pastaiga līdz sniegoto kalnu ieskautajam Hoper ledājam. 7000–8000 metru augstu
virsotņu ielenktā Hunzas ieleja – Pakistānas skaistākā un slavenākā ieleja, kuras pasakainās ainavas, cilvēku gaišums un ilgais mūžs
iespaidoja britu rakstnieku Hiltonu Šangrilas leģendas radīšanai. Ikoniskais Rakapoši kalns (7790 m v.j.l.). Baltit forts – seno Hunzas
valdnieku rezidence pakalna galā. Altit forts un 1000 gadus senais ciematiņš, kur dzīve maz mainījusies kopš viduslaikiem. Aizraujošs
un adrenalīna pilns brauciens ar džipu gar kalnu krauju līdz Fairy Point. Pārgājiens kalnos uz Pasaku pļavu (Fairy Meadows), no kuras
paveras pasakainākie skati ar leģendāro Nanga Parbat kalnu (8125 m v.j.l.), sauktu arī par Slepkavu kalnu. Jaglot – vieta uz Karakoram
Highway, kur tiekas planētas trīs augstākās kalnu grēdas: Himalaji, Karakoruma un Hindukuša kalni. Senā budisma citadele Taxila – viena
no bagātākajām arheoloģiskajām vietām Āzijā, kur uzplauka unikālā Gandāras kultūra. Pakistānas modernā galvaspilsēta Islamabada un
ikoniskā karaļa Faisala mošeja. Militārās arhitektūras mākslas darbs – Rohtas forts ar 10-18 m augstiem mūriem un 68 bastioniem. Senā
Mogulu impērijas galvaspilsēta un Tūkstoš un vienas nakts pasakas pilsēta Lahora. Badshahi Mosque – mogulu mākslas šedevrs un viena
no lielākajām mošejām pasaulē.
Kolorītā, amizantā un emociju pilnā Wagah – Indijas un Pakistānas robežas slēgšanas izrāde saulrieta laikā. Amritsara – viena no
senākajām Indijas pilsētām un sikhu galvenā svētvieta. Lidojums Amritsara – Deli – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2022. gadā!
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BRĪVDIENAS ĶĪNĀ AR MAZO TIBETU Lieldienu periodā!

9 dienas
18.04.-26.04.

cena

Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao izveido1295
tais Tjaņaņmiņa laukums, Ķīnas imperatoru vasaras pils. Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs
vēstures līkločos, kur tagad var brīvi ieiet, bet pirms vairākiem gadsimtiem nelūgtiem viesiem šī varenā imperatoru pils kompleksa
apmeklējums maksāja dzīvību. Astotais pasaules brīnums Lielais Ķīnas mūris. Lamas tempļa komplekss – Tibetiešu sakrālais centrs Ķīnas
galvaspilsētā. Akmens skulptūru ieskautais Svētais ceļš ved uz Ķīnas Valdnieku ieleju, kur atdusas 13 no 16 Minu dinastijas imperatoriem –
Minu dinastijas kapenes. Pekinas vecpilsēta Hutong ļauj iepazīst galvaspilsētu no pavisam cita rakursa un vairāk atgādina mazpilsētu
kaut kur valsts vidienē.
Par Mazo Lhasu jeb Mazo Tibetu dēvētā Chengde – grandiozs, Cjinu 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 Tibetā, 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. Pule templis, kur imperatori radījuši savu versiju slavenajam Debesu templim. Pastaiga pie interesantākā no
Čengdes klinšu veidojumiem – falla formas Hammer Rock klinšu staba. Shuangta Shan dvīņu pagodas, kas neparastā veidā uztupinātas
divās klinšu virsotnēs. Lidojums Pekina – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!

ĶĪNAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
10 dienas
Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao izveidotais 15.10.-24.10. 1545
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 – Ķīnas ekonomiskā galvaspilsēta un galvenā ostas pilsēta Klusā okeāna krastā: Nefrīta
Budas templis, Minu dinastijas laikā izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV tornis pasaulē, Naņdzjinas iepirkšanās
iela. Ķīnas galvaspilsēta dažādos vēstures laikmetu līkločos Naņdzjina jeb Nankina – slavenais Jandzi divstāvu tilts, Ķīnas Republikas
dibinātāja Suņa Jatsena mauzolejs, Minu dinastijas pamatlicēja kapenes un fotogēniskā Qinhuai upes promenāde ar vecpilsētas namiem
un Konfūcija tempļa tirdziņa ķņadu.
Lidojums Naņdzjina/Šanhaja – Rīga.
ĶĪNAS SIMFONIJA

17 dienas
Lidojums Rīga – Pekina. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao izveidoaprīlis
~2295
tais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru vasaras pils. 2020. gads
Lielais Ķīnas mūris. Nakts vilciens uz Siaņu. Senās Ķīnas politiskā sirds Siaņa. Terakotas armija, saukta par astoto
pasaules brīnumu, Lielās zoss pagoda. Hua Shan kalns – mistiska svētvieta, kur tiekas majestātiskas klintis, vēsturiski tempļi, romantika
un senas leģendas. Longmen budistu alu templis ar vairāk nekā 100 000 klintīs cirstām Budas statujām un reljefiem. Slavenais Šaoliņa
klosteris un kunfu 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,
Naņdzjinas iepirkšanās iela. Lidojums Pekina – Rīga.

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

12 dienas
Pārsteidzošs dabas ceļojums pa ārzemju ceļotāju vēl neatklātajām Guizhou un Chongqing provincēm.
13.10.-24.10. 2295
Aktīvs ceļojums – dabas objektos paredzētas pastaigas un īsi pārgājieni. Grūtības pakāpe ir pielāgojama
dažādām vecuma grupām, bet rekomendējams aktīviem ceļotājiem.
Lidojums Rīga – Chongqing – Rīga. Baltā imperatoru pilsēta – leģendām un nostāstiem apvīts antīks
valdnieku tempļu komplekss. Pirmā un cēlākā no Jandzi aizām – Qutang Gorge. Dabas fenomens Xiaozhai
Tiankeng – 662 metrus dziļais, ovālveida pazemes kanjons, kuru Ķīnā dēvē par debesu caurumiem,
ir lielākā un dziļākā karsta kritene pasaulē. Par Ķīnas Ēdenes dārzu, Ķīnas juras laikmeta parku, 1000
ūdenskritumu pilsētu un Sarkano zemi dēvētā Chishui – bambusu mežs, 72 m augstais un 68 m platais
Shizhangdong ūdenskritums un Sarkano klinšu aiza. Sarkanās upes ieleja Sidonggou, kas bagāta ar ūdenskritumiem un
aizvēsturiskajiem paparžu kokiem. Furong ala – pazemes valstības labirints ar vēl neredzētiem, pārsteidzošiem alu veidojumiem, kas
nav sastopami citur. Wansheng akmens mežs – visdažādākie kaļķakmens klinšu veidojumi visneiedomājamākajās formās padara
šo par patiesi unikālu dabas mākslas darbu! Three Natural Bridges ģeoparks – viena no Ķīnas dabas pērlēm, kur pazemes upe
izgrauzusi masīvus tiltus, šaurus kanjonus, aizas un alas. Lielākā un skaistākā ala Ķīnā – Zhijin Cave. Zhijin ūdenskritums. 1000 m
dziļais Huajiang kanjons. Tunpu akmens ciems, kuru joprojām apdzīvo senie Han cilvēki, kuri godā tradīcijas un tērpus, kas nāk no
Marko Polo laikiem. Krāšņais Ēdenes kanjons – Maling aiza, kurā savus straujos ūdeņus nes daudzi ūdenskritumi. Gleznainie Desmit
tūkstoš virsotņu kalni un izbrauciens ar kuģīti pa stāvo, klinšu ieskauto Wanfeng ezeru. 74 augstais un 81 m platais Huanggoushu Falls –
varenākais ūdenskritums Āzijā. Tianshengqiao dabas tilts – izmēros masīva akmens arka. Izbrauciens ar laiviņu pa Drakona pils pazemes
upi. Dachuandong ala – arka. Izbrauciens ar laivu pa Getu upi, kuras krastos vērojami kaļķakmens klinšu kalni, miao cilts ciematiņi un
alas. Miao minoritātes ciems. Dazu (Dacū) grotas – piecu gadsimtu laikā labākie Tanu un Sunu (Song) dinastiju akmeņkaļi radījuši vienu
no Ķīnas brīnumiem, izkaļot apkārtnes kalnos milzīgas statujas, alu tempļus un nišas. Northern Hot Springs – karstie avoti, kas jau kopš
antīkiem laikiem bijusi elitāra kūrorta vieta sabiedrības augstākajam slānim.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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ceļojuma apraksts

laiks

KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA

14 dienas
06.03.-19.03.
12.10.-25.10.

cena

Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka: Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi. Izbraukums ar laivu
1695
pa pilsētas kanāliem. Peldošais tirgus. Kančanaburi – tilts pār Kvai upi. Monu ciema apmeklējums. Ajutaja –
1645
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 Čiangraja. Kalnu cilšu ciemi. Iespēja apmeklēt padongu (garkaklu sieviešu)
apmetni. Ziemeļu galvaspilsēta Čiangmaja: 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 – Rīga.

TAIZEMES AUSTRUMU NOVADS ISANA KOPĀ AR HARIJU EGLIENU
14 dienas
Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka: Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi. Peldošais tirgus.
08.11.-21.11. 1745
Ajutaja – Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu drupām. Khao Yai nacionālais
!
JAUNUMS
parks. Pasaulē plašākais viena koka veidotais vainags – Sai Ngam banjana koks. Ban Dankwien ciema keramikas
darbnīcas. Prast Hin Phimai, Khao Phnom Rung un Prasat Muang Tam tempļi, khmeru laikmeta liecības. Pra Taem nacionālais parks
Mekongas upes ielejā. Mūnas un Mekongas upju sateka – vieta kur sajaucas divu dažādu krāsu ūdens straumes. Mukdahanas nacionālais
parks ar akmens sēnēm. Wat Pano Sawan – Elles templis, kas ar šausminošu tēlu palīdzību parāda, kas sagaida grēciniekus. Lidojums Udon
Thani – Puketa. Trīs atpūtas dienas Puketā. Plašas iespējas atpūsties pie jūras, traukties dažnedažādos ūdenspriekos un atrakcijās, doties
salu ekskursijās, okeāna copē, baudīt taju masāžas. Lidojums Puketa – Rīga.
JAUNAIS GADS TAIZEMĒ
14 dienas
Lidojums Rīga – Bangkoka – Rīga. Bangkoka: Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi. Izbraukums ar 25.12.-07.01. ~1795
laivu pa pilsētas kanāliem. Peldošais tirgus Damnoen Saduak. Kančanaburi – tilts pār Kvai upi. Monu ciema
apmeklējums. Erawan nacionālā parka apmeklējums, kura galvenais brīnums ir krāšņais 7 pakāpju ūdenskritums džungļos. Petchaburi,
Prachuap Khiri Khan pilsētas. Kaeng Krachan un Khao Sam Roi Yot nacionālie parki. Atpūtas dienas Hua Hin kūrortā pie Siāmas līča.
Vecgada vakariņas viesnīcas restorānā Hua Hin.
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH LANTA AR IELŪKOŠANOS DŽUNGĻOS
14 dienas
Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka: Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi.
16.11.-29.11. 1695
Lidojums Bangkoka – Krabi. Divas atpūtas dienas Lantas salā vai izbraukumi uz tuvējām saliņām, arī Smaragda
alu (Morakot cave), kurai var izpeldēt cauri. Pārbrauciens uz Krabi. Wat Tham Sua (Tīģera alas) templis un Gliemežvāku kapsēta pie Krabi.
Divas atpūtas dienas pie Krabi. Tharn Bokorani un Tha Pom dabas parki (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. Pārbrauciens uz Puketu. Divas atpūtas dienas Puketā. Plašas iespējas atpūsties pie jūras, traukties dažnedažādos ūdenspriekos
un atrakcijās, doties salu ekskursijās, okeāna copē, baudīt taju masāžas...
Lidojums Puketa – Rīga.
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laiks

DIENVIDKOREJA – JAPĀNAS VECĀKĀ MĀSA

7 dienas
13.10.-19.10.

cena

Lidojums Rīga – Seula. Viena no desmit tūristu apmeklētākajām pilsētām pasaulē Seula, kurā dzīvo ceturtā daļa
1195
valsts iedzīvotāju. Sešsimt gadu senā Gyeongbok-gung pils, pilsētas simbols – Namdaemun vārti, krāšņā karaļpils
sardzes maiņa, Insadong mākslinieku bodīšu iela un Seulas budisma centra Jogysa templis. Namsangol Hanok Village – tradicionālās
korejiešu arhitektūras piemērs. Seoraksan nacionālais parks, Korejas dabas kvintesence – no dzirkstošiem ūdenskritumiem līdz mežiem
klāto kalnu virsotnēm un ēnainām ielejām. Gwongemseong kalns, no kura 860 metru augstumā paveras grandiozi skati uz Seoraka kalnu.
Lielā Budas statuja. Kalnu ielokā iegūlušais Sinheunsa templis – vecākais dzenbudisma templis pasaulē. UNESCO sarakstā iekļautais
Seolleung & Jeongneung apbedījumu komplekss ar tradicionālām, kurgānu tipa korejiešu valdnieku kapenēm. Pasaulē visstingrāk
apsargātā robeža – demilitarizācijas zona (DMZ), kas kopš 1953. gada kalpo kā nocietināta barjera un psiholoģiska plaisa starp abām
Korejām, ļaujot palūkoties uz neparasto Ziemeļkoreju. Iespēja doties uz Suvonu – Hwaseong cietoksni un Nacionālo etnogrāfisko muzeju.
Lidojums Seula – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!

TAIVĀNA, DIENVIDKOREJA UN JAPĀNAS HAVAJU SALAS (OKINAVAS SALA)
17 dienas
Lidojums Rīga – Seula.
05.04.-21.04. 3250
Viena no desmit tūristu apmeklētākajām pilsētām pasaulē Seula, kurā dzīvo ceturtā daļa valsts iedzīvotāju.
!
JAUNUMS
Sešsimt gadu senā Gyeongbok-gung pils, pilsētas simbols – Namdaemun vārti, krāšņā karaļpils sardzes maiņa,
S
IEPAZĪŠANĀ
Insadong mākslinieku bodīšu iela un Seulas budisma centra Jogysa templis. Namsangol Hanok Village –
CENA!
tradicionālās korejiešu arhitektūras piemērs. Seoraksan nacionālais parks, Korejas dabas kvintesence –
no dzirkstošiem ūdenskritumiem, līdz mežiem klātām kalnu virsotnēm un ēnainām ielejām. Gwongemseong kalns, no kura 860
metru augstumā paveras grandiozi skati uz Seoraka kalnu. Lielā Budas statuja. Kalnu ielokā iegūlušais Sinheunsa templis – vecākais
dzenbudisma templis pasaulē. UNESCO sarakstā iekļautais Seolleung & Jeongneung apbedījumu komplekss ar tradicionālām, kurgānu
tipa korejiešu valdnieku kapenēm. Pasaulē visstingrāk apsargātā robeža – demilitarizācijas zona (DMZ), kas kopš 1953. gada kalpo kā
nocietināta barjera un psiholoģiska plaisa starp abām Korejām. Lidojums Seula – Taipeja. Taipeja – Taivānas politiskais un finanšu centrs,
kura viducī 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 1949.
gadā no kontinenta izveda kapitālistiskās Ķīnas valdība. Mātes dabas lielākā dāvana Taivānai – Taroko aiza: skaistu ūdenskritumu, zaļu
kalnu, klinšu arku un zilizaļu upīšu labirints. Beitou – sens karsto avotu centrs, 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.
Taivānas aborigēnu kultūras iepazīšana un priekšnesumi – Formosa Aboriginal Village. Alishan – Taivānas populārākais nacionālais
parks, kas sargā bambusu un Taivānas ciprešu mežiem klātos Centrālās grēdas kalnus. Saullēkts pār Taivānas un Austrumāzijas augstāko
kalnu – 3952 m augsto Yushan. Atpūta Taivānas karstajos avotos.
Lidojums Taipeja – Naha (Okinava). Par Tuvo Austrumu jeb Japānas Havaju salām dēvētās Okinavas salas – baltas smilšu pludmales,
pirmšķirīga zemūdens pasaule, tropiska veģetācija, senas Klusā okeāna kultūras un Otrā pasaules kara liecības. UNESCO sarakstā iekļautā
Shurijo pils – milzīgs, cietokšņa komplekss, kas 500 gadus kalpoja par Rjukju karalistes valdnieku rezidenci, līdz 1879. gadā to okupēja
Japānas impērija. Okinavas salas ekskursija – Gyokusendo ala, Okinavas kultūru etnogrāfiskais ciems, Shikinaen Karaliskie dārzi un Okeāna
parks. Pasaules labākais akvārijs Churaumi Aquarium – delfīni, manta rajas, lamantīni, jūras bruņurupuči, lielākā haizivju populācija un
trīs, milzīgās vaļu haizivis, kas ir okenārija galvenās superzvaignzes!
Lidojums Naha – Seula un Seula – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
UZLĒCOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA
13 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Tokija. Miljonu pilsēta Tokija. Viens no senākajiem un svētākajiem budistu tempļiem aprīlis
3345
Assakusa Kannon, šinto ticības svētnīca Meidzi, imperatora pils dārzi, veikalu arkāde Nakamise, Tokijas tornis – 2020. gads
galvu reibinošs augstums un plaša panorāma. Unikāla iespēja piedalīties japāņu tradicionālajā tējas dzeršanas
ceremonijā. Niko nacionālais parks un Kegona ūdenskritums.
Skaisti skati uz Japānas svētāko kalnu Fudzi. Ovakudani trošu ceļš un Hakones nacionālā parka ezeru kruīzs. Pārbrauciens ar lodes
vilcienu uz Kioto. Japānas kultūras šūpulis Kioto. Filozofu taka, tūkstošgadīgā Kijomizu svētnīca. Apzeltītais Kinkakudzi templis un Heian
svētnīca. Japānas pirmā galvaspilsēta Nara, milzu Budas mājvieta Todaidzi templis, Naras parks ar Dieva vēstnešiem briežiem. Rīgas
sadraudzības pilsēta Kobe. Vēsturiskā Himeidzi pils. Japānas trešā lielākā pilsēta Osaka. Lidojums Osaka – Stambula – Rīga.
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ceļojuma apraksts

laiks

RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ

13 dienas
26.04.-08.05.

cena

Lidojums Rīga – Hanoja. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 600
1525
pagodām un tempļiem, un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju. Ninh Binh – skaists
klinšakmens kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci rīsu laukos. Izbrauciens ar laivu pa gleznaino, filmā
King Kong 2 iemūžināto Trang An upes posmu, apmeklējot alas-pasāžas un vērojot, kā kaļķakmens klintis izlien
no rīsu laukiem. Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta. Halongas līcis – Vjetnamas lepnums un viens no
Āzijas brīnumiem, pilns ar fantastiskās formās izrobotām salām, kuras apskatāmas, slīdot laivā pa jūras ūdeņiem.
Klinšaina, kalnaina un lietusmežiem klāta Cat Ba sala un tai piegulošais mazo klinšu saliņu arhipelāgs Halongas
līcī ir gluži kā filmas Juras laikmeta parks skatu laukums. 4 atpūtas dienas gleznainajā un noslēpumainajā Cat
Ba salā – miera un skaistuma oāze Halongas līča malā, kur starp klintīm paslēpušās mazas baltu smilšu pludmales. Papildus – mangrovju
meži un Thien Long ala, Halongas līča mazais brālis – Lan Ha līcis, izbraucieni ar kajakiem pa gleznaino apkārtni. Iespēja doties pārgājienā
džungļos Cat Ba nacionālajā parkā un uzkāpt Nhu Lam kalnā, no kura paveras pasakaina ainava uz kaļķakmens kalniem.
Lidojums Hanoja – Rīga.

PA ĀZIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM – VJETNAMAS TĀLIE UN EKSOTISKIE ZIEMEĻI
16 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja – Rīga. Vjetnamas galvaspilsēta Hanoja ar pagodām, tempļiem un vadoņa Hošimina
23.09.-08.10. 1995
mauzoleju. Nomaļā un mazatklātā Mu Cang Chai apvidus rīsu terases ir ne tikai pašas skaistākās Vjetnamā,
!
JAUNUMS
bet noteikti arī vienas no daiļākajām pasaulē. La Pan Tan stāvās rīsu terases gluži kā kaskādes gāžas lejā pa
S
IEPAZĪŠANĀ
kalnu nogāzēm, veidojot iespaidīgas ainavas. Mu Cang Chai pastkarte un simbols – Raspberry Hill rīsu terases.
CENA!
Ziemeļvjetnamas tējas kalni-plantācijas. Skaistā Tu Le (Lil Muong) ieleja, kuru klāj rīsu terašu paklāji un autentiski
ciemi. Hmong un Thai kalnu cilšu ciemati. Khau Pha kalnu pāreja. Melno Lu cilts ciems, kura sievietes nēsā
interesantas cepures un praktizē dīvainu melno zobu tradīciju. Tram Ton – augstākā kalnu pāreja Vjetnamā.
Viens no augtākajiem ūdenskritumiem Vjetnamā – Silver Falls. Sapa – franču koloniālo laiku kalnu kūrorts
Tonkinas Alpos.
Brauciens ar jaunatklāto funikulieri 3143 m augstajā Fansipan kalnā – Indoķīnas augstākajā virsotnē, no kuras paveras lieliski skati pār
Tonkinas Alpiem, kalnu tempļiem un lielo Budas statuju, kas noraugās uz Vjetnamu no augšas. Dīvainākā un ekstravagantākā celtne
Vjetnamas ziemeļos – Vua Meo pils. Šo Tālo Austrumu un baroka arhitektūras stilā būvēto rezidenci franči 20. gs. sākumā uzcēla vietējam
karalim un opija baronam, lai tā kontrolētu kalnu rajonus. Krāšņais un kolorītais Bac Ha svētdienas tirgus, kuru lielā skaitā apmeklē Puķu
Hmong cilts dāmas, tērpušās savos krāsainajos tautas tērpos. Thon Tha – Tay minoritātes ciemats ar simpātiskām niedru jumtu pāļu
mājiņām. Gleznainais ceļš no Ha Giang uz Dong Van, kas šķērso vairākas kalnu pārejas un atklāj idilliskas Vjetnamas ainavas.
Viens no iespaidīgākajiem dabas nostūriem Indoķīnas reģionā – Dong Van Plateau ģeoparks ir pirms dažiem gadiem izveidots un
UNESCO sarakstā iekļauts klinšu plato, kas noklāts ar karsta kalniem. Quan Ba kalnu pāreja, no kuras paveras viena no Vjetnamas ziemeļu
pastkartēm – skats ar identiskiem Fairy Mountains (Pasaku kalni) dvīņu pakalniem, kas drīzāk atgādina sieviešu krūtis. Dong Van vecpilsēta
ar seno Tirgus laukumu. Nocietinātā Hmong karaļa pils jeb par Opija pili dēvētā rezidence tika būvēta ķīniešu stilā pēc fen šui principiem.
Dong Van-Meo Vac – gleznainākais ceļš Indoķīnas reģionā, kas paver elpu aizraujošus skatus ar klinšu kalniem, dziļu kanjonu un šauru
aizu, ko mēdz dēvēt par Aizas vārtiem. Iespaidīgā Ma Pi Leng kalnu pāreja iznirst pie 800 m dziļa kanjona, kur ceļa vienā pusē ir bezdibenis,
bet otrā – stāvas klinšu sienas. Autentiskais Lung Phin tirgus, kur kopā sanāk daudzas apkārtnes nacionālās minoritātes, kas joprojām
valkā nacionālos tērpus, piekopj senās tradīcijas un dzīvo ļoti vienkāršu dzīvi. Sang Pa ciemā iepazīsim Puķu Lo Lo cilts krāsainos un
sarežģītos tautas tērpus – viena kostīma izgatavošana aizņem veselu gadu.
Phong Nam apkārtne – pastkartes cienīgi lauku ainavu skati ar kaļķakmens klintīm, kas paceļas virs rīsu laukiem, un smaragdzaļu upīti,
kas vijās tām cauri. Savdabīgā Kalna Acs – piramīdveidīga kaļķakmens klints, kuras virsotni rotā klinšu arka. Smaragdzaļais Trang Hen
ezers. 7 km garā Nguom Ngao jeb Tīģera ala, kurā var apbrīnot mirdzošo Sudraba koku, Lotusa zieda stalaktītu un citus daudzveidīgos alas
veidojumus, kā arī pazemes zāles, tuneļus un upi, kas izgrauzusi šo Aīda valstību.
Āzijas lielākais un skaistākais ūdenskritums Ban Gioc Falls (Detian Falls) iekārtojies uz Ķīnas–Vjetnamas robežas ainaviskā klinšu ielokā –
trīs kaskādēs tas sasniedz 53 m augstumu un lietus sezonas laikā platumā sniedzas pat līdz 300 m.
Halongas līcis – Vjetnamas lepnums un viens no Āzijas brīnumiem, pilns ar fantastiskās formās izrobotām salām, kuras apskatāmas, slīdot
laivā pa jūras ūdeņiem. Ti Top salas pakājē atrodas smilšu pludmale, bet virsotnē – paviljons ar grandiozu panorāmu pār Halongas līča klintīm
no augšas. Ninh Binh – skaists klinšakmens kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci rīsu laukos. Izbrauciens ar laivu pa gleznaino,
filmā King Kong 2 iemūžināto Trang An upes posmu, apmeklējot alas–pasāžas un vērojot, kā kaļķakmens klintis izlien no rīsu laukiem.

99

ĀZIJA // Vjetnama / Ķīna / Kambodža / Laosa / Singapūra
ceļojuma apraksts

laiks

cena

LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS – NO INDOĶĪNAS GLEZNAINĀKAJIEM DABAS SKATIEM
LĪDZ KOLORĪTĀKAJĀM CILTĪM

15 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 600
09.04.-23.04. 1995
pagodām un tempļiem, un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju. Sapa – franču 17.10.-31.10.
koloniālo laiku kalnu kūrorts Tonkinas Alpos, kura apkārtni apdzīvo daudzas nacionālās minoritātes, kas
joprojām valkā nacionālos tērpus, piekopj senās tradīcijas un dzīvo ļoti vienkāršu dzīvi. Sapas tirgus. Melno Hmong cilts ciemats. Tram Ton
kalnu pāreja. Krāsainais un krāšņais Bac Ha svētdienas tirgus. Puķu Hmong cilts ciemats, kur izgatavo vietējo kandžu. Ninh Binh – skaists
klinšakmens kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci rīsu laukos. Izbrauciens ar laivu pa gleznainu upes posmu, apmeklējot trīs
alas un skatot, kā kaļķakmens klintis izlien no rīsu laukiem. Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta. Halongas līcis – Vjetnamas lepnums
un viens no Āzijas brīnumiem, pilns ar fantastiskās formās izrobotām salām, kuras apskatāmas, slīdot laivā pa jūras ūdeņiem. Klinšaina,
kalnaina un lietusmežiem klāta Cat Ba sala un tai piegulošais mazo klinšu saliņu arhipelāgs Halongas līcī ir gluži kā no filmas Juras laikmeta
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 kūrorts-stacija 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 valsts lielākā 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 savā krāšņumā! Lidojums Saigona – Rīga.

ZUDUŠO PILSĒTU NOSLĒPUMI INDOĶĪNAS DŽUNGĻOS – KAMBODŽA
15 dienas
Lidojums Rīga – Siemrīpa. Varenā, džungļu pārņemtā un par astoto pasaules brīnumu dēvētā Khmeru impērijas 09.11.-23.11. 2045
galvaspilsēta Angkora: nocietinātā Angkor Thom vecpilsēta, Ziloņu un Lepras karaļa terases, Pre Rup
piramīdveida hindu templis, peldošais Neak Pean templis, un džungļu aprītie budistu tempļi Ta Som un Preah Khan. Lielākā reliģiskā
celtne pasaulē – slavenais Angkor Wat templis. Fotogrāfu 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 sasniedza 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 savā 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 plato klinšu 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 akmeņkaļu 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.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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INDOĶĪNAS VĒSTURES UN DABAS PASTKARTES – KAMBODŽA, VJETNAMA UN LAOSA

18 dienas
07.11.-24.11.

cena

Lidojums Rīga – Hanoja. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 600
2845
pagodām un tempļiem, un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju. Ninh Binh – skaists
klinšakmens kalnu apvidus, ko mēdz dēvēt par Halongas līci rīsu laukos. Izbrauciens ar laivu pa gleznainu upes posmu, apmeklējot trīs
alas un skatot, kā kaļķakmens klintis izlien no rīsu laukiem. Hoa Lu – pirmā Vjetnamas galvaspilsēta. Halongas līcis – Vjetnamas lepnums
un viens no Āzijas brīnumiem, pilns ar fantastiskās formās izrobotām salām, kuras apskatāmas, slīdot laivā pa jūras ūdeņiem. Klinšaina,
kalnaina un lietusmežiem klāta Cat Ba sala un tai piegulošais mazo klinšu saliņu arhipelāgs Halongas līcī ir gluži kā filmas Juras laikmenta
parks skatu laukums. Pārgājiens džungļos Cat Ba nacionālajā parkā ar iespēju uzkāpt Nhu Lam kalnā, no kura paveras pasakaina ainava
uz kaļķakmens kalniem.
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 akmeņkaļu 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.

BORNEO SALA AR ATPŪTU PIE KLUSĀ OKEĀNA UN SINGAPŪRU

13 dienas
18.01.-30.01. 1725
Borneo – mītiem, nostāstiem un leģendām apvīta sala, kas pirmo eiropiešu pētnieku uzmanību piesaistīja ar
galvaskausu mednieku ciltīm, bieziem mūžamežiem un endēmiskiem dzīvniekiem. Borneo turpina vilināt 16.01.-28.01. 1745
2020. gads
ceļotājus arī mūsdienās, piedāvājot klusu atpūtu prom no lielo kūrortu kņadas.
Lidojums Rīga – Singapūra. Lauvas pilsēta Singapūra, kuru saskaņā ar leģendu dibināja līdz ar jūras briesmoņa
Merliona – pa pusei zivs, pa pusei lauvas – parādīšanos. Garden by the Bay – ultramoderns parks ar lieliskiem
skatiem uz pilsētu un slaveno Marine Bay Sands viesnīcu. Lidojums Singapūra – Kota Kinabalu (Borneo). Borneo
Culture Village – ciems, kur iepazīsim dažādās Borneo ciltis, to sadzīvi, arhitektūru, dejas un senās galvaskausu
mednieku tradīcijas. Kinabalu nacionālais parks, kas aptver zemeslodes senākās lietusmežu teritorijas un
lepojas ar vienu no bagātākajām augu valstīm uz planētas. Pastaiga pa kalnu lietusmežu. Malaizijas Borneo
ikonas un Dienvidaustrumāzijas jumta Kinabalu kalna skati. Poring Hot Springs karstie avoti. Canopy walkway –
kokos iekārti tiltiņi, kas ļauj paskatīties uz džungļiem no cita rakursa. Sabas štata galvaspilsēta Kota Kinabalu.
Borneo bungu darbnīca un bišu ferma. Rungus cilts, kuri nēsā pavisam atšķirīgus tautas tērpus no citām Sabas kultūrām un dzīvo
tradicionālajās Long House iezemiešu mājās. Iespēja doties Padas upes raftingā, uz Dinawan salu un uz Sepiloku – Labuk Bay rezervātu,
Borneo saules lāču un orangutanu centriem, kur salai endēmiskie, Borneo orangutani tiek atgriezti džungļu vidē.
4 atpūtas dienas ***viesnīcā Borneo pie Klusā okeāna.
Lidojums Kota Kinabalu – Rīga.

JAUNAIS GADS BORNEO SALĀ AR ATPŪTU PIE KLUSĀ OKEĀNA UN SINGAPŪRA
14 dienas
21.12.-03.01. ~2050
Borneo – mītiem, nostāstiem un leģendām apvīta sala, kas pirmo eiropiešu pētnieku uzmanību piesaistīja ar
galvaskausu mednieku ciltīm, bieziem mūžamežiem un endēmiskiem dzīvniekiem. Borneo turpina vilināt
ceļotājus arī mūsdienās, piedāvājot klusu atpūtu prom no lielo kūrortu kņadas.
Lidojums Rīga – Singapūra. Lauvas pilsēta Singapūra, kuru saskaņā ar leģendu dibināja līdz ar jūras briesmoņa
Merliona – pa pusei zivs, pa pusei lauvas – parādīšanos. Garden by the Bay – ultramoderns parks ar lieliskiem
skatiem uz pilsētu un slaveno Marine Bay Sands viesnīcu. Lidojums Singapūra – Kota Kinabalu (Borneo). Borneo
Culture Village – ciems, kur iepazīsim dažādās Borneo ciltis, to sadzīvi, arhitektūru, dejas un senās galvaskausu
mednieku tradīcijas. Kinabalu nacionālais parks, kas aptver zemeslodes senākās lietusmežu teritorijas un lepojas
ar vienu no bagātākajām augu valstīm uz planētas. Pastaiga pa kalnu lietusmežu. Malaizijas Borneo ikonas un Dienvidaustrumāzijas
jumta – Kinabalu kalna skati. Poring Hot Springs karstie avoti. Canopy walkway – kokos iekārti tiltiņi, kas ļauj paskatīties uz džungļiem no
cita rakursa. Sabas štata galvaspilsēta Kota Kinabalu. Borneo bungu darbnīca un bišu ferma. Rungus cilts, kuri nesā pavisam atšķirīgus
tautas tērpus no citām Sabas kultūrām un dzīvo tradicionālajās Long House iezemiešu mājās. Iespēja doties Padas upes raftingā, uz
Dinawan salu un uz Sepiloku – Labuk Bay rezervātu, Borneo saules lāču un orangutanu centriem, kur salai endēmiskie, Borneo orangutani
tiek atgriezti džungļu vidē. 4 atpūtas dienas *** viesnīcā Borneo pie Klusā okeāna.
2020. gada sagaidīšana Borneo salā un svētku vakariņas ar programmu viesnīcas restorānā!
Lidojums Kota Kinabalu – Rīga.
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STARP INDIJAS UN KLUSO OKEĀNU – BORNEO UN BALI SALAS

15 dienas
15.03.-29.03.
11.11.-25.11.

ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALĀ

14 dienas
05.11.-18.11.

cena

Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes virsū, bet Bali sala – paradīzi. Par Ēdenes dārzu sauktā
1995
Bali sala iekarojusi ceļotāju sirdis, pateicoties lieliskajām pludmalēm, vulkānu un rīsu terašu ainavām, senajiem
hinduistu tempļiem un unikālajai kultūrai. Borneo – mītiem, nostāstiem un leģendām apvīta sala, kas pirmo
eiropiešu pētnieku uzmanību piesaistīja ar galvaskausu mednieku ciltīm, bieziem mūžamežiem un endēmiskiem
dzīvniekiem. Borneo turpina vilināt ceļotājus arī mūsdienās, piedāvājot klusu atpūtu prom no lielo kūrortu
kņadas. Lidojums Rīga – Denpasara (Bali). 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 rīsu terases. Pura Besakih – Bali Mātes templis. Gunung Agung vulkāns. 2 atpūtas
dienas ****+ viesnīcā Bali. Lidojums Denpasara – Kota Kinabalu (Borneo). Kinabalu nacionālais parks, kas aptver
zemeslodes senākās lietusmežu teritorijas un lepojas ar vienu no bagātākajām augu valstīm uz planētas. Pastaiga pa kalnu lietusmežu.
Malaizijas Borneo ikonas un Dienvidaustrumāzijas jumta Kinabalu kalna skati. Poring Hot Springs karstie avoti. Canopy Walkway – kokos
iekārti tiltiņi, kas ļauj paskatīties uz džungļiem no cita rakursa. Sabas štata galvaspilsēta Kota Kinabalu. Borneo Culture Village – ciems,
kur iepazīsim dažādās Borneo ciltis, to sadzīvi, arhitektūru, dejas un senās galvaskausu mednieku tradīcijas.
2 atpūtas dienas *** viesnīcā Borneo pie Klusā okeāna. Lidojums Kota Kinabalu – Rīga.
Augsta komforta relaksējošs piedāvājums ar **** viesnīcu un IMPRO grupas vadītāja pakalpojumiem. Cenā
iekļautas piecas ekskursiju dienas. Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes virsū, bet Bali
sala – paradīzi. Par Ēdenes dārzu sauktā Bali sala iekarojusi ceļotāju sirdis, pateicoties lieliskajām pludmalēm,
vulkānu un rīsu 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 rīsu terases. Ubud – Bali salas kultūras centrs un slavenās rīsu terases. Lovina melno
smilšu pludmale. Pura Besakih – Bali Mātes templis. Gunung Agung vulkāns. Slavenākā Bali skatu kartīte – Ulun
Danu Bratan peldošais templis. Atpūtas dienas **** viesnīcā. Lidojums Denpasara – Rīga.

VULKĀNU ZEME INDONĒZIJA AR JAVAS UN BALI SALĀM

1695

15 dienas
Plaša, uzlabota programma pa Indonēzijas slavenākajām vietām.
22.10.-05.11. 2095
S
Lidojums Rīga – Denpasara (Bali). Pārlidojums uz Džokjakartu. Āzijas brīnums Borobudurs – lielākais budistu
IEPAZĪŠANĀ
CENA!
templis pasaulē. Vecākais hinduistu tempļu komplekss Indonēzijā un kūpoši vulkāniski krāteri – Dieng Plateau.
Dienga plato Krāsainais ezers ar sirreālu ūdens nokrāsu. Sultānu pilsēta Džokjakarta. Candi Plaosan budistu dvīņu templis, kas kā
divas klinšu salas iznirst no rīsu laukiem. UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais mītiskais Prambanana hinduistu
tempļu komplekss. Kaut gan 8. gs. celtais Candi Sewu ir viens no lielākajiem budistu tempļu kompleksiem pasaulē, tūristi tomēr to vēl
nav atklājuši.
Gunung Bromo – krāšņākais saullēkts un iespaidīgākās vulkānu ainavas Indonēzijā, kas liek justies kā uz Mēness virsmas. Kafijas un kakao
plantācijas. Kawah Ijen – Indonēzijas pastkarte un viens no neparastākajiem vulkāniem pasaulē, kura krāterī iegūlies tirkīza nokrāsas
ezers, kas ir lielākais sērskābes ezers pasaulē. Nakts laikā Ijen krāterī var vērot unikālu dabas fenomenu – zilo uguni. Ijen krātera spoži
dzeltenie sēra pakalni – vietējie te veic vienu no grūtākajiem darbiem pasaulē.
Atpūta un ekskursijas Ēdenes dārzā – tropiskajā Bali salā, vērojot rīsu terases, palmu ieskautas pludmales, vulkānus, zemūdens valstību,
hinduistu tempļus, lietusmežus un Bali kultūras šovus. Stāvās un gleznainās Uluwatu klintis ar mazu templīti to virsotnē. Pandawa
Beach balto smilšu pludmale ar klinšu sienās veidotām Bali dievību statujām. Water Blow – izrobotas kaļķakmens klintis, pret kurām
paisuma laikā triecas varenu viļņu ūdens šaltis. Ubud – Bali salas kultūras centrs un slavenās rīsu terases. Tanah Lot okeāna templis, kurš
jau kļuvis par salas simbolu un izdaiļo tūristu pastkartītes. Pērtiķu vērošana Pērtiķu meža džungļos. Senais karaļu dārzs Taman Ayun.
Barong deju priekšnesums. Pura Besakih – Bali Mātes templis. Gunung Agung vulkāns. Slavenākā Bali skatu kartīte – Ulun Danu Bratan
peldošais templis. Batur vulkāna un Batur ezera ainavas. Bali Valdnieku ieleja Gunung Kawi – mistiskās un laikmetu līkločos aizmirstās
karaļu kapenes. Viena no nozīmīgākajām svētvietām Bali salā – Pura Tira Empul templis ar svētavota baseiniem. Goa Gajah jeb Ziloņu
ala – 10. gs. klintī veidota svētnīca, kuras ieeju rotā filigrāni kalta akmens siena.
Lidojums Denpasara – Rīga.
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CEĻOJUMS UZ PASAULES MALU – NEATKLĀTĀ KALIMANTĀNA
AR TROPISKO DERAWAN SALU ARHIPELĀGU

16 dienas
Kalimantāna (Indonēzijas Borneo) – mītiem, nostāstiem un leģendām apvītā Kalimantānas jeb Borneo sala,
22.04.-07.05. 2995
kas pirmo eiropiešu pētnieku uzmanību piesaistīja ar galvaskausu mednieku ciltīm, 140 miljonus gadu
seniem lietusmežiem un endēmiskiem dzīvniekiem. Esi pirmais, kas atklāj Indonēzijas Kalimantānas dabas
skaistumu, krāšņās dajaku ciltis, unikālo dzīvnieku pasauli, iespaidīgo zemūdens valsti, pasakaino Derawan
salu arhipelāgu un slavenos Borneo lietusmežus, kur 1 hektārā ir vairāk koku sugu nekā ASV un Kanādā kopā!
Lidojums Rīga – Balikpapana (Kalimantāna) – Rīga.
Viegls džungļu pārgājiens Kutai nacionālajā parkā – labākā vieta visā Kalimantānā, kur vērot savvaļas
orangutanus ar visaugstāko veiksmes procentu (80–90%)! Bez savvaļas orangutaniem Kurai nacionālajā parkā
var vērot arī varenos degunragputnus (Rhinocheros Hornbill), makaku pērtiķus un otru lielāko ķirzakveidīgo sugu
pasaulē pēc Komodo varāna – brango Āzijas ūdens varānu.
3 dienu/2 nakšu kruīzs pa leģendāro Mahakam upi – otru lielāko Kalimantānas upi un galveno satiksmes artēriju uz dajaku cilšu zemēm.
Mancong – Benuaq dajaku cilts ciems, kurā iepazīsim to arhitektūru, dejas un senās galvaskausu mednieku tradīcijas, kas padarīja šo salu
leģendāru un teiksmainu. Mancong Long House – viens no labākajiem tradicionālo Garo māju eksemplāriem, kas no ārpuses izdaiļota
ar daudziem kokā grebtiem totēmiem. Jempang ezers – Kalimantānas Venēcija ar peldošām mājām un mošejām, un koka laiviņām,
kas kā gondolas kursē pa ezeru un tā pietekām. Interesantākā pilsēta Austrumkalimantānā Tenggarong, kas joprojām kalpo kā vecākās
Indonēzijas monarhijas Kutai Sultanāta (no 4. gs.) galvaspilsēta. Samarindas Islāma centrs ar iespaidīgāko Kalimantānas mošeju.
Pampang – Dayak Kenyah jeb Garo ausu cilts ciemats, kura centrā paceļas bagātīgi apgleznotā Long House jeb Garā māja, iezemieši tērpjas
ļoti krāšņos tērpos, bet vecākās paaudzes sievietes ausīs nēsā smagus rinķus, iztaipot tās līdz pat krūtīm.
Samboja Lestari rezervāts ar Borneo saules lāču un Borneo orangutanu centriem, kur endēmiskie salas dzīvnieki tiek atgriezti džungļu
vidē. Izbrauciens ar laivu pa Balikpapanas mangrovju upi, meklējot gardegunu pērtiķus (Proboscis monkey) – tikai Borneo sastopamus
mērkaķus ar lielu vēderu, reti smieklīgu sejas izteiksmi un ļoti garu, fallam līdzīgu degunu. Bukit Bangkirai kalna parks ar Canopy
walkway, kur kokos iekārti tiltiņi ļauj paskatīties pār Kalimantānas lietusmežu paklāju no cita rakursa.
Sangkulirang karsta kalnu masīvs – pilnīgi neapgūts, plašs kaļķakmens klinšu apgabals ar interesantu formu akmens mežu un daudzām
alām. Kalimantānas lielais piedzīvojums – aizraujošs izbrauciens ar šauru dajaku motorlaiviņu pa kristāldzidro Merabu upīti un tās
mazajām krācēm, gājiens pa džungļu taku uz zilganzaļo Danau Nyadeng avotu-ezeriņu un stāvs, stundu ilgs kāpiens Puncak Ketapu
kalnā, no kura paveras iespaidīgs skats pār Sangkulirang karsta masīvu un akmens mežu. Kayan dajaku cilts ciemats Miau Baru, kurā
apskatīsim vietējo Long House māju, vērosim deju priekšnesumus un krāsainos tradicionālos tērpus. Savdabīgs kristietības un Borneo
elkdievības mikslis – Miau Baru kapsēta. Ļoti dzidrais, džungļu ieskautais Danau Cermin (Spoguļa ezers) ir unikāls ar savu neparasto
zilganzaļo ūdens nokrāsu un to, ka tā virspusē atrodas saldūdens, bet 2–3 m dziļumā sāļūdens.
Indonēzijas Maldivu salas – Derawan salu arhipelāgs – tropisks un neskarts zemes stūrītis ar Bounty pludmalēm un ļoti bagātu zemūdens
pasauli. Sangalaki sala – pasaulē nozīmīgs jūras bruņurupuču dzemdību nams un viena no labākajām vietām, kur nirt ar graciozajām, 4–6
m platajām manta rajām, kas kā Andu kondori planē zem ūdens. Unikālais Medūzu ezers Kakaban salā, kur, līdzīgi kā Palau (Mikronēzijā),
ceļotāji var peldēt starp nekaitīgiem medūzu bariem, kuru skaits mērams vairākos miljonos! Talisayan – šeit ir labas cerības peldēties kopā
ar cilvēkam draudzīgajām, gigantiskajām vaļu haizivīm – zemūdens pasaules vislielāko trofeju, kas garumā mēdz sasniegt pat 15 m!
Atpūta tropiskajā Maratua salā-atolā pie Celebesas jeb Sulavesi jūras (Klusais okeāns). Maratua sala (Derawan athipelāgs) ir gluži kā
izkāpusi no pastkartes – pasakainas, baltu smilšu pludmales, kristāldzidrs ūdens, palmas, klinšu krasti, lietusmežu kabatiņas, kuros mīt
papagaiļi un makaku pērtiķi, lagūnas, atoli, mazas smilšu saliņas okeānā, koraļļu dārzi un pat zilas grotas. Gua Hagi Mangku – zila grota
ar iespaidīgu zemūdens kanjonu, kuram saulainā dienā saules stari laužas cauri, paverot sirreālu skatu.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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KUR DRAKONI STAIGĀ PA ZEMI UN VULKĀNU EZERI MAINA KRĀSAS –
NOSLĒPUMAINĀS ZUNDA SALAS (INDONĒZIJA)

laiks

cena

15 dienas
Kaut kur tālu, tālu, otrā pasaules malā, iesprostota starp Āziju un Austrāliju atrodas noslēpumaina salu grupa, 07.11.-21.11. 2745
ko sauc par Zunda salām jeb vietējo valodā Nusa Tenggara. Tā ir vieta, kur pa zemi staigā drakoni – par vienu
no septiņiem pasaules dabas brīnumiem atzītie Komodo varāni, kuru biedējošais izskats kļuvis par iedvesmu Austrumu leģendām par
pūķiem un drakoniem. Tā ir vieta, kur atrodas dažas no interesantākajām cilšu arhitektūrām pasaulē: iezemieši 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 gadu 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 mājām, 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!
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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INDONĒZIJAS SALU GRAND TOUR – SUMATRA, SULAVESI UN JAUNGVINEJA
AR EKSOTISKO BALIEMAS PAPUASU FESTIVĀLU

17 dienas
Pasaulē otra lielākā sala Jaungvineja ir neparasta zeme ar skaistām kalnu un džungļu ainavām, planētas
30.07.-15.08. 3195
neparastākajām un pat šokējošām tautām un Austrālijas kontinentam radniecīgu savdabīgu augu un
dzīvnieku valsti. Jaungvineja ir pētnieku un ceļotāju sapnis, jo katra ekspedīcija atklāj pasaulei ne tikai līdz šim
nezināmas augu un dzīvnieku sugas, bet arī tautas, kas joprojām dzīvo gandrīz kā ‘’akmens laikmetā’’!
Gleznainā un kontrastainām ainavām bagātā Sulavesi sala slēpj sevī mistisku kalnu karalisti, kuras iemītnieki
ar savām buļļu ragu mājām, kapenēm, kultiem, tradīcijām un ceremonijām sniedz ieskatu viņu unikālajā dzīvē
pēc nāves.
Mākoņu apvīti vulkāni, 140 miljonus gadu seni lietusmeži, bijušās kanibālu ciltis, savdabīga cilšu arhitektūra,
gleznaini krātera ezeri, bagātīga dzīvnieku valsts un piemīlīgie orangutani jeb vienīgā cilvēkpēriķu suga ārpus Āfrikas – tās ir lietas, kuru
dēļ jāredz Sumatras sala.
Lidojums Rīga – Medana (Sumatra). Gleznainais Tobas ezers ir lielākais vulkāniskais ezers pasaulē un liecība lielākajam vulkāna
izvirdumam planētas vēsturē, kas 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, senajām kanibālu laika tradīcijām un
neparasto sedlu māju arhitektūru. 120 m augstais Sipisopiso ūdenskritums. Vēl dūmojošais Sibayak vulkāns un elpu aizraujoši skati
no tā virsotnes. Karstie avoti Sibayak vulkāna pakājē. Batak Karo cilts savdabīgā arhitektūra un tradīcijas Dokan ciemā. Džungļu takas,
putnu simfonijas, orangutani un dažādas pērtiķu sugas Gunung Leuser nacionālajā parkā, kuru apdzīvo arī planētas pēdējie Sumatras
tīģeri, ziloņi, leopardi, degunradži un saules lāči. Pārgājiens Gunung Leuser parka džungļos meklējot savvaļas Sumatras orangutanus,
mērkaķus un citus dzīvniekus. Lidojums Medana – Džajapura (Jaungvineja). Lidojums Džajapura – Vamena.
Gleznainā Baliemas ieleja, kur salmu un zaru būdiņās dzīvo dani, jali un lani ciltis. Dani – Papua kareivīgākā un krāšņākā cilts, izslavēti
galvaskausu mednieki, kas savulaik piekopa kanibālismu. Puskailie dani mēdz krāsot sejas un ķermeni dažādās krāsās, nāsīs saliek zvēru
ilkņus, galvu izdaiļo ar putnu spalvām, bet vīrieši savas ģenitālijas glabā īpašās ķirbjveida auga vālītēs. Dani cilšu ciematu apmeklēšana un
cilts virsaiša Kūpinātās mūmijas apskate. Vietējais tirgus. Pārgājiens pa Baliemas ieleju līdz tradicionālajam dani cilts ciemam iepazīstot
to kultūru un dzīvesveidu.
Baliemas ielejas festivāls – ceļojuma kulminācija un viens no planētas iespaidīgākajiem un krāšņākajiem festivāliem, kuru apmeklē
tūkstošiem tradicionālajās un ļoti trūcīgajās drānās tērptu puspliku papuasu no dažādām Baliemas ielejas nomalēm. Dani deju & kauju
priekšnesumi ir festivāla galvenā nagla un fotogrāfu sapnis – iemūžināt krāšņi dekorēto un ar primitīvie ieročiem bruņoto iezemiešu cīņas
un viņu draudīgās grimases. Tikpat kolorīti ir lani cilts iezemieši, kuru vīrieši lepojas ar lielākajām ģenitāliju vālītēm Jaungvinejā. Lidojums
Vamena – Džajapura. Ainaviskais, kalnu ieskautais un ar salām bagātais Sentani ezers, kas kļuva par Otrā pasaules kara cīņu liecinieku
starp alianses un Japānas armijām.
Lidojums Džajapura – Makasara (Sulavesi). Putnu kolonijas, peldošās mājas un ciemati Danau Tempe ezerā. Mistiskā pēcnāves valstība
vulkānu ieskautajā Tana Toraja reģionā.
Toraja cilts ciematos iepazīsimies ar ļoti savdabīgajām kapenēm, apbedījumu kultiem, tradīcijām un īpatnējo buļļu ragu jeb laivu māju
arhitektūru. Karaļu kapenes, alu kapenes, nelaiķu galvaskausi un kauli, iekārtie zārki, kokos un klintīs izgrebtās kapenes, aizgājušo
koka statujas, akmens megalīti un mirušo ceremonijas – tas viss liecina par toraja cilts iezemiešu līdzāspastāvēšanu un sadzīvošanu ar
mirušajiem. Pasaulē slavenā toradžu bēru ceremonija ir Sulavesi vizītkarte un centrālais notikums vietējo dzīvē – gatavošanās bērēm
prasa pat vairākus gadus, un tās pulcē ne tikai plašas tautas masas, bet arī lielu skaitu cūku un buļļu, kurus toradži upurē pa godu
aizgājējam. Rammang-Rammang karsta masīvs – gleznains kaļķakmens kalnu apvidus ar idilliskiem upes, klinšu un rīsu lauku skatiem,
kā arī neparastu dabas veidojumu, ko sauc par Akmens mežu.
Lidojums Makasara – Denpasara (Bali sala). Stāvās un gleznainās Uluwatu klintis ar mazu templīti to virsotnē. Pandawa Beach balto
smilšu pludmale ar klinšu sienās veidotām Bali dievību statujām. Water Blow – izrobotas kaļķakmens klintis, pret kurām paisuma laikā
triecas varenu viļņu ūdens šaltis. Lidojums Denpasara – Rīga.
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laiks

NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ ŪDENSKRITUMIEM – ASV UN KANĀDA

11 dienas
13.05.-23.05.

cena

Lidojums Rīga – Ņujorka – Rīga. Debesskrāpju pilsēta Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja, Empire
2395
State ēka, Centrālparks, Taimskvērs. Finger lakes ezeru reģions bagāts ar vairākiem desmitiem dažādu ūdens
kaskāžu – Lucifera ūdenskritums un 45 m augstais, 50 m platais Ithaca ūdenskritums. 66 m augstais Taughannock ūdenskritums izveidojis
amfiteātra formas aizu. Izbrauciens ar kuģīti pa 1000 salu arhipelāgu – elitāru 19. gs. ASV un Kanādas atpūtnieku vietu, kur bagātie
un slavenie sacēla 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 Kanādas puses. ASV galvaspilsēta Vašingtona – Baltais
nams, FIB galvenā ēka, Kapitolijs. ASV Neatkarības deklarācijas parakstīšanas vieta Filadelfija.

MEŽONĪGIE RIETUMI
13 dienas
Lidojums Rīga – Sanfrancisko. Romantiskā Zelta vārtu tilta un mazo, stāvo ieliņu pilsēta Sanfrancisko. Yosemite 26.04.-08.05. 2450
nacionālais parks – majestātiski kalni un meži, kas ilgu laiku kavēja kolonistu nokļūšanu līdz okeānam. Nāves 20.09.-02.10.
ielejas nacionālais parks – vieta, kur izjust lielāko augstuma kontrastu: atrodoties ~80 m zemāk par jūras līmeni,
redzamas 3000 m augstas kalnu smailes. Daudziem veiksmi nesošā spēlmaņu galvaspilsēta Lasvegasa, kuras neona gaismu atspīdumi
debesīs vakaros redzami jau simtiem kilometru no pilsētas. Rozā kanjoni un klintis Zion nacionālajā parkā. Elpu aizraujošais Horseshoe
Bend skatu punkts. Gaismas spēles pasakainajā Antilopes kanjonā – viens no neaizmirstamākajiem ceļojuma mirkļiem. Povela ezers.
Inženieru meistardarbs – Glen Canyon dambis. Brīsas kanjona nacionālais parks – sarkanu klints kolonnu mežs. Lielais kanjons, kur
var stundām stāvēt un vērot, kā saules stari apmirdz rūsganās klintis un Kolorādo upi tālu lejā. Slavenā 66. šoseja. Mežonīgo Rietumu
vizītkarte un vesternu tēva Džona Veina zeme – Monument Valley. Calico spoku pilsēta – pamesta kovboju pilsētiņa. Eņģeļu un Holivudas
pilsēta Losandželosa, vietas, kas asociējas ar amerikāņu filmām un seriāliem. Lidojums Losandželosa – Rīga.
ASV DIMANTU IZLASE – MEŽONĪGIE RIETUMI, KLUSĀ OKEĀNA PLUDMALES,
ŅUJORKA UN NIAGĀRAS ŪDENSKRITUMS

16 dienas
Lidojums Rīga – Sanfrancisko. Romantiskā Zelta vārtu tilta un mazo, stāvo ieliņu pilsēta Sanfrancisko. Yosemite 27.04.-12.05. 3295
nacionālais parks – majestātiski kalni un meži, kas ilgu laiku kavēja kolonistu nokļūšanu līdz okeānam. Nāves 26.04.-11.05. ~3375
ielejas nacionālais parks – vieta, kur izjust lielāko augstuma kontrastu: atrodoties ~80 m zemāk par jūras līmeni, 2020. gads
redzamas 3000 m augstas kalnu smailes. Daudziem veiksmi nesošā spēlmaņu galvaspilsēta Lasvegasa, kuras
neona gaismu atspīdumi debesīs vakaros redzami jau simtiem kilometru no pilsētas. Rozā kanjoni un klintis Zion nacionālajā parkā. Elpu
aizraujošais Horseshoe Bend skatu punkts. Gaismas spēles pasakainajā Antilopes kanjonā – viens no neaizmirstamākajiem ceļojuma
mirkļiem. Povela ezers. Inženieru meistardarbs – Glen Canyon dambis. Brīsas kanjona nacionālais parks – sarkanu klints kolonnu mežs.
Lielais kanjons, kur var stundām stāvēt un vērot, kā saules stari apmirdz rūsganās klintis un Kolorādo upi tālu lejā. Slavenā 66. šoseja.
Mežonīgo Rietumu vizītkarte un vesternu tēva Džona Veina zeme – Monument Valley. Calico spoku pilsēta – pamesta kovboju pilsētiņa.
Eņģeļu un Holivudas pilsēta Losandželosa, vietas, kas asociējas ar amerikāņu filmām un seriāliem. Elitārās Klusā okeāna pludmales
Venice Beach un Santa Monica, kur filmēts kulta seriāls Pludmales patruļa (Baywatch). Lidojums Losandželosa – Bufalo. Viens no pasaules
skaistākajiem un varenākajiem ūdenskritumiem Niagāra – ūdenskrituma apskate gan no ASV, gan Kanādas puses. Lidojums Bufalo –
Ņujorka. Debesskrāpju pilsēta un pasaules metropole Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja, Empire State ēka, Centrālparks,
Taimskvērs, Brodveja un Bruklinas tilts.
Lidojums Ņujorka – Rīga.
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NO JELOUSTONAS UN UGUNS IELEJAS LĪDZ ZOSU KAKLU KANJONAM
UN MĒNESS KRĀTERIEM – APBRĪNOJAMĀ AMERIKA

18 dienas
Ceļojums pa vienu no planētas viskrāšņākajiem reģioniem, ietverot visus Rietumamerikas dabas brīnumus –
13.09.-30.09. 3595
sākot no Jeloustonas un Arku nacionālajiem parkiem līdz Lielajam kanjonam un 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 skatpunkts.
Elpu aizraujošais Horseshoe Bend skatpunkts. 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.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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ZIEMEĻAMERIKA, CENTRĀLAMERIKA UN KARĪBU REĢIONS // ASV / Kanāda / Kuba
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ZIEMEĻAMERIKAS GRAND TOUR... NO KLUSĀ OKEĀNA UN KANĀDAS KLINŠU KALNIEM
LĪDZ AMERIKAS PRĒRIJĀM UN JELOUSTONAS PARKAM

17 dienas
Lidojums Rīga – Sietla.
30.08.-15.09. 3695
Mt Rainier nacionālais parks – ziedu pļavu un mazu ezeriņu ieskautais Rainīra vulkāns, no kura 4392 m augstās
virsotnes lejā nāk 27 ledāji! Spocīgi, sūnām noauguši meži, daži no pasaules lielākajiem kokiem, gleznainā
Ruby Beach pludmale un interesantām klintīm nokaisītā piekraste Olympic nacionālajā parkā. 82 m augstais
Snoqualmie ūdenskritums. Iespēja apmeklēt vienu no 10 labākajiem rodeo Ziemeļamerikā – Ellensburgas
rodeo ar Yakima indiāņu cilts ciemu. Gabaliņš no Bavārijas Ziemeļamerikas kontinentā – Leavenworth kalnu
ciems. Viens no unikālākajiem pasaules ezeriem – Spotted Lake jeb Plankumainais ezers Kanādā. Kanādas Napas
ieleja – zaļojošās Okanagan ielejas vīna darītavas. Kanādas Klinšu kalnu grēda ar dziļām aizām un kanjoniem,
sniegotām virsotnēm un bezgalīgiem ledājiem. Sirreālistiskās, neticami skaistās ainavas Banff nacionālajā parkā, kura lielākās zvaigznes
ir tirkīzzilais Lake Moraine un iezaļganais Lake Lousie ezers. Lake Louise Gondola – pacēlājs, kas uzved skatu laukumā, viena no labākajām
iespējām Klinšu kalnos, kur redzēt lāčus savvaļā. Ar nelieliem ūdenskritumiem bagātā Johnston Canyon aiza. Pārgājiens uz Parker Ridge
kori, no kuras paveras ikonisks skats uz Kolumbijas leduslauka garāko ledāju Saskatchewan Glacier. Brauciens pa Icefield Parkway, kuru
pamatoti uzskata par vienu no planētas gleznainākajiem ceļiem. Athabasca ledājs un Peyto Lake ezers. Yoho nacionālais parks ar straujām
kalnu upēm, Smaragda ezeru un neparastajiem spirāļu tuneļiem. Īss pārgājiens uz 30 m augsto un 150 m plato Wapta ūdenskritumu, kas
gleznaini krīt vienā no Klinšu kalnu ielejām. Rodeo pilsēta Kalgari – vārti uz Kanādas mežonīgajiem rietumiem. Waterton Lakes nacionālais
parks – viena no Kanādas ezeru slavenākajām pastkartēm un sarkanbaltsarkanais Red Rock Canyon. Lāčiem un dzīvniekiem bagātais
Glacier nacionālais parks Montānas štatā (ASV), par kura ezeru skaistumu jūsmojuši ceļotāji jau gadu simtiem. Viena no interesantākajām
Veco Rietumu zeltraču pilsētiņām Virginia City Montānas štatā, kas vislabāk saglabājusies. 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. Vēsturiskā Cody pilsētiņa, kuru dibināja Mežonīgo Rietumu leģenda Bizonu Bils
(Buffalo Bill). Devils Tower – unikāls bazalta tornis-klints prēriju vidū, kura apkārtni apsēduši piemīlīgie prēriju suņi. Amerikas viskičīgākais
lielveikals – Veco Rietumu stilā veidotais Wall Drug Store. Asociācijas ar Mēness virsmu raisošās smilšakmens pauguru ainavas Badlands
nacionālajā parkā, kam grūti atrast otru līdzīgu vietu uz Zemes. Viena no ASV atpazīstamākajām pastkartēm – Mt Rushmore, kur varenā
klintī izkalti četru labāko prezidentu krūšutēli. Granīta klinšu kolonnas, slavenā Needle Eye klints, bagāta dzīvnieku valsts un otrs lielākais
savvaļas bizoņu bars ASV Custer State Park, Dienviddakotā. Savdabīgs laikmetīgās mākslas piemineklis prēriju vidū, kur no veciem
kadiljakiem un fordiem mākslinieks ir radījis otru Stounhendžu – Carhenge Nebraskas štatā. Scotts Bluff klints, kas 19. gs. kalpoja kā
galvenais orientieris pionieriem, kuri devās uz Rietumiem meklēt laimi un zemi. Ļoti neparastais dabas veidotais, sarkano smilšakmens
klinšu dārzs Garden of Gods Kolorādospringsā. Lidojums Denvera – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!

KUBA SALSAS RITMOS
13 dienas
Lidojums Rīga – Havana – Rīga. Kubas galvaspilsēta, kontrastiem bagātā Havana – pasaules revolucionāra
02.12.-14.12. ~2695
Fidela Kastro mītne, cukurniedru plantāciju un tabakas magnātu kādreizējās varas un bagātības simbols.
Salsas nodarbība, slavenais Tropicana Show. Pinar del Rio – UNESCO atzīts dabas parks, labākās tabakas plantācijas, cigāru fabrikas
apmeklējums. Brīnišķīgā Vinales ieleja, brauciens ar laivu La Cueva del Indio. 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 ne agrāk kā 2021. gadā!
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PA KOLUMBA PĒDĀM 3 – LIELAIS KARĪBU KRUĪZS AR TOBAGO SALU...

Trinidāda un Tobāgo, Martinika, Gvadelupa, Senmartēna, Barbadosa, Sentlūsija, Grenāda,
Antigva un Barbuda, Sentkitsa un Nevisa, Sentvinsenta un Grenadīnas un Britu Virdžīnu salas
17 dienas
Ierobežoto vietu dēļ iesakām pieteikties līdz 15. jūlijam.
23.01.-08.02. ~3450
Lidojums Rīga – Pointe-a-Pitre (Gvadalupes sala) – Rīga.
2020. gads
14 nakšu kruīzs pa Karību jūru, apmeklējot 11 dažādas Karību salu zemes un bijušās Kurzemes hercogistes
koloniju – Tobāgo salu. Kruīza ekskursijas jau iekļautas cenā, bet brīvā laika arī netrūks, lai izbaudītu atpūtu pasakainajā Karību jūrā.
Trinidāda & Tobāgo – divu salu valstiņa, kura pasaules slavu iemantojusi ar krāšņo Trinidādas karnevālu, bet latviešiem vairāk pazīstama
mazā un neskartā Tobāgo, kur hercogs Jēkabs izveidoja Kurzemes aizjūras koloniju. Tobāgo salas galvaspilsēta Scarborough. Great
Courland Bay jeb Lielais Kuršu līcis, kur joprojām vērojams Kurzemes hercogistes koloniālā perioda atstātais mantojums, hercoga Jēkaba
forta drupas un piemineklis kuršiem. Pigeon Point – Karību salu pastkarte un skaistāka pludmale Tobāgo salā. Pastaiga pa Tobāgo Main
Ridge Forest rezervāta džungļiem (UNESCO) – vecāko aizsargāto dabas parku Rietumu puslodē, kas vairākus gadus pēc kārtas ir atzīsts par
labāko ekotūrisma galamērķi pasaulē. Antigva jeb Santa Maria de la Antigua, kā to Kolumbs nodēvēja, atklājot salu 1493. g. 17. un 18. gs.
Britu impērijas flotes štābs Karību salās – Angļu osta un Admirāļa Nelsona doki – viena no nozīmīgākajām koloniālā perioda liecībām
visā reģionā.
Dārzu un plantāciju sala Barbadosa, kur britu un Karību kultūras saplūst vienā. Barbadosas galvaspilsēta Bridžtauna ar britu koloniālās
arhitektūras centru. Vecākā ruma fabrika pasaulē ar vairāk nekā 300 gadu 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.
Senmartēna – 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. 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 Gvadelupa (Guadeloupe). Karību šarms un eksotika Gvadelupas 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. 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.
Martinikas galvaspilsēta Fort de France ar 1638. g. Fort St. Louis franču cietoksni un krāšņajiem Jardin de Balata dārziem.
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. Kalnainā un vulkāniskā Sentvinsentas sala (Sentvinsentas un Grenadīnas Republika) lepojas ar
vecāko publisko botānisko dārzu Rietumu puslodē, vienu no interesantākajām Mazo Antiļu salu pilsētiņām un to, ka šeit tika uzņemta
pirmā Karību jūras pirātu sāgas filma Melnās pērles lāsts.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2022. gadā!

MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS
15 dienas
06.11.-20.11. 2895
Lidojums Rīga – Mehiko. Mehiko: Zokalo – laukums galvaspilsētas centrā – vieta, kur sāka veidoties Mehiko.
Antropoloģijas muzejs ar lielākajām Meksikas arheoloģijas un mākslas vērtībām. Gvadalupes baznīca – katra
meksikāņa svētākā vieta. Grandiozās Mēness un Saules piramīdas Teotivakanā. Kalnu ieskautā Uahaka un tās kosmopolītiskā gaisotne,
īpašā smaržu un garšu daudzkrāsainība. Senais olmeku un zapoteku tautu reliģisko ceremoniju centrs Monte Alban. Dabas brīnums
Arbol del Tule – viens no resnākajiem akāciju sugas kokiem pasaulē. Kā no kaktusa iegūst meskalu (arī tekilu)? Degustācija. Ekskursija ar
motorlaivu 1000 m dziļajā Sumidero kanjonā. Brauciens caur tropu džungļiem Čiapas štatā un tā galvaspilsēta San Cristobal de Las Casas.
Tzotzil grupas indiāņu dzīve San Juan Chamulas pilsētā. Pelde un atpūta pie Agua Azul ūdenskrituma iespaidīgajām kaskādēm. Mītiem
apvītā, dziļos tropu mežos noslēptā Palenke un tās smalkie maiju arhitektūras šedevri. Viena no maiju kultūras nozīmīgākajām pilsētām
Usumacintas upes ielejā – Jahčilana. Džungļos noslēptā senā maiju pilsēta Bonampaka. Bijusī pirātu pilsēta Kampeče. Jukatanas štata
galvaspilsēta baltā Merida. Viens no lieliskākajiem maiju arhitektūras ansambļiem Čičenica. Pelde kopā ar zivīm pazemes ūdenstilpnes
Cenotes vēsajā ūdenī. Atpūta Karību jūras kūrortā Tulumā, maiju rivjērā, All Inclusive 4*+ viesnīcā.
Lidojums Kankuna – Mehiko – Rīga.
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PIEDZĪVOJUMI CENTRĀLAMERIKĀ –
GVATEMALA AR TREKINGU UZ ZUDUŠO MAIJU GALVASPILSĒTU EL MIRADOR

16 dienas
Ceļojums pa aizaugušu maiju senpilsētu drupām, verdošiem vulkāniem un šķietami bezgalīgiem džungļiem,
12.03.-27.03. 2995
pazemes alām un tirkīzziliem ūdensbaseiniem, kolorītiem indiāņu tirdziņiem un spāņu koloniālajām pilsētām.
!
JAUNUMS
Laiks atklāt Gvatemalas bagātības un doties Indiana Džonsa cienīgā trekingā
uz zudušo maiju galvaspilsētu El Mirador.
Lidojumi Rīga – Gvatemala – Rīga un Gvatemala – Floresa.
5 dienu pārgājiens dziļi Gvatemalas lietusmežos, kur zem biezas džungļu veģetācijas segas slēpjas dižākā
maiju senpilsēta un šīs cilivizācijas stūrakmens – El Mirador. Tā būs kā atgriešanās laikā,
atklājēju laikmetā, dodoties piedzīvojumā uz džungļu aprīto maiju metropoli, kur tika radītas šīs civilizācijas
vecākās un varenākās būves, tai skaitā lielākās piramīdas Rietumu pusslodē La Danta un El Tigre,
kas daudzus gadsimtus nogulējušas laikmentu aizmirstībā.
La Ruta Maya jeb Maiju ceļa vērtīgākais dārgakmens un viena no fascinējošākajām antīkajām pilsētām Rietumu pusslodē, kas pēc El Mirador
pagrimuma kļuva par galveno centru jeb pilsētvalsti maiju pasaulē – iespaidīgās Tikalas drupas Gvatemalas džungļos. Nozīmīga maiju
senpilsēta mūsdienu Gvatemalā, kas savus ziedu laikus piedzīvoja no 250. līdz 600. g., bet mūsdienās ir slavena ar akmens stēlām un
skulptūrām – Yaxha. Maģiskas saulrieta ainas no Yaxha piramīdas pār Gvatemalas džungļiem un Laguna Yaxha ezeru. Floresas pilsētiņa
uz salas ezera vidū bija pēdējais maiju bastions, kas pret spāņu konkistadoriem noturējās līdz pat 1697. gadam. Las Conchas nacionālais
parks ar vairākām ūdens kaskādēm un dabas baseiniem uz Rio Chiyu upes. Semuc Champey – skaistākā Gvatemalas pastkarte, kur
džungļiem klātā kaļķakmens klinšu kanjonā iegūlušies īpaši dzidri, smaragda un tirkīza nokrāsas ūdens baseini un terases, kas savā
starpā savienoti maziem ūdenskritumiem un kaskādēm. Grutas de Lanquin alās ar iespaidīgām stalaktītu zālēm galvenais piedzīvojums
gaidāms saulrietā, kad tumšās pazemes dzīles pamet milzīgi sikspārņu bari.
Chichicastenango (virs 2000 m v.j.l.): Sv. Tomasam veltītā katoļu baznīca un maiju zemes dievam veltītais templis. Kolorītie maiju cilšu
tirdziņi. Izbrauciens ar kuģīti pa rietumu puslodes dziļāko ezeru – vulkānu ieskauto Atitlanu, kuru slavenais vācu pētnieks Humbolts
nodēvējis par skaistāko ezeru uz Zemes.
Senā Gvatemalas galvaspilsēta un viena no vecākajām un skaistākajām pilsētām abās Amerikās – Antigva, kas izvietojusies trīs
vulkānu pakājē. Grūtais kāpiens Volcan Acatenango (3976 m) tiek dēvēts par labāko vulkānu trekingu Centrālamerikā – no tuva
attāluma var raudzīties blakus esošā Volcan de Fuego lavas salūtā. Santa Teresita karstie avoti – pelnīta atpūta un relaksācija pēc
piedzīvojumiem Gvatemalā.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!

KOSTARIKA, NIKARAGVA UN PANAMA – KRĀSAINIE KRĀTERU EZERI, UGUNS KALNI,
MAZĀ AMAZONE, KOLONIĀLĀS PĒRLES UN TROPISKĀS KARĪBU SALAS

15 dienas
Lidojumi Rīga – Sanhosē un Panama – Rīga.
16.11.-30.11. 3495
Kostarikas galvaspilsēta Sanhosē. Bagātā krasta augstākais vulkāns Irazu un tā smaragdzaļais krātera ezers.
!
JAUNUMS
Nuestra Senora de Los Angeles bazilika – Kostarikas Vatikāns. Mēness ainavas Volcan Poas nacionālajā parkā –
S
NĀ
ŠA
IEPAZĪ
dūmojošs vulkāns ar tirkīzzilu krātera ezeru, burbuļojušiem dubļu laukiem un pasaulē lielāko aktīvā vulkānu
CENA!
krāteri (1,5 km platumā!). Krāšņie La Paz Waterfall dārzi, kur starp ūdenskritumiem, orhidejām un tropu ziediem
lidinās kolibri un tauriņi. Slavenākais Kostarikas uguns kalns – piramīdas formas vulkāns Arenal, kas tagad pieklusis, bet vēl pavisam nesen
trokšņoja katru dienu, ļaujot tūristiem vērot oranžas lavas upes.
Nikaragvas revolūcijas pilsēta un viena no Centrālamerikas koloniālā laikmeta pērlēm – Leona. Balsinātā Basilica de Asuncion jeb Leonas
katedrāle ir pilsētas lepnums un lielākais dievnams Centrālamerikā. Otrs jaunākais vulkāns pasaulē Cerro Negro ar gluži vai Mēness
virsmai līdzīgām ainavām – vulkāna krāteri, piķa melni lavas lauki, krāsainas sēra iegulas un kūpošas fumarolas. San Jacinto ģeotermālais
dubļu lauks, kuru vietējie pārspīlējot lepni dēvē par Nikaragvas Jeloustonu.
Volcan Masaya – slavenākais Nikaragvas nacionālais parks, kurš sargā ļoti aktīvo un mūžīgi dūmojošo Masajas vulkānu. Ceļojuma
kulminācija ir Masajas vulkāna nakts tūre, kuras laikā parasti var redzēt ļoti retu skatu – oranžo, šķidro lavu vulkāna krāterī. Senāk Spānijas
kroņa, bet tagad Nikaragvas lepnums – 1524. g. dibinātā Granada, vecākā pilsēta Centrālamerikā ar īpaši skaistu un krāsainu koloniālo
vecpilsētu. Apdzisušais Mombacho vulkāns, kura nogāzes klāj mākoņu lietusmeži (cloud forest), bet no virsotnes labos laika apstākļos
paveras lieliska Granadas apkārtnes panorāma. Izbrauciens ar prāmi pa Nikaragvas ezeru, pārliecinoši lielāko ezeru Centrālamerikā.
Ometepe – lielākā sala Nikaragvas ezerā ar diviem piramīdas formas vulkāniem, Oyo de Agua kristāldzidrajiem dabas baseiniem un
mistiskām statujām no kādas noslēpumainas civilizācijas. San Juan del Sur – slavenākā Nikaragvas kūrortpilsētiņa ar simpātisku Klusā
okeāna līci, virs kura paceļas milzīga Jēzus Kristus statuja. Kafijas plantācija.
Izbrauciens ar laivu pa Cano Negro rezervātu, iepazīstot Kostarikas slaveno un krāšņo dzīvnieku valsti. Kostarikas pastkarte – Rio
Celeste ūdenskritums un upe ar sirreālu, gaiši tirkīzzilu ūdens nokrāsu. Tortugurero nacionālais parks – kruīzs ar laiviņu pa džungļu
upi un kanāliem, bagātīgā dzīvnieku un augu pasaule parkā, ko dēvē par Mazo Amazoni jeb Centrālamerikas Amazoni. Puerto Viejo de
Talamanca pilsētiņa, kurā savijušās Karību un Āfrikas ietekmes. Melno smilšu pludmale. Iespēja apmeklēt Cahuita nacionālo parku –
piekrastes lietusmeži un mežonīga Karību jūras piekraste, kur regulāri sastopami amizantie slinķi.
Atpūta tropiskajā, koraļļu ieskautajā Bocas del Toro salu arhipelāgā Panamā, kas ir kā Karību jūras skatu kartītēm no žurnāla vāka.
Izbraucieni ar laivu uz Bocas del Toro idilliskajām saliņām un gar balto smilšu pludmalēm. Lidojums Bocas del Toro – Panama. Par astoto
pasaules brīnumu dēvētais Panamas kanāls. Panamas pilsēta, kas apvieno jauno ar veco – moderno debesskrāpju mežu ar koloniālo
laiku vecpilsētu. Embera indiāņu cilts un tās primitīvais dzīvesveids.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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Panama / Argentīna / Brazīlija / Čīle / Urugvaja
ceļojuma apraksts

laiks

ARGENTĪNA UN BRAZĪLIJA AR IELŪKOŠANOS ČĪLĒ UN URUGVAJĀ

14 dienas
19.11.-02.12.

cena

Ierobežoto aviobiļešu dēļ iesakām pieteikties līdz 1. jūlijam.
3950
Lidojums Rīga – Buenosairesa. Argentīnas galvaspilsēta Buenosairesa, pilsētas rātsnams un prezidenta pils, viena
no platākajām ielām pasaulē – 9. jūlija avēnija. Buenosairesas priekšpilsētas, kas atklāj, kāpēc pilsētu mīļi dēvē par Latīņamerikas Parīzi,
Evitas Peronas atdusas vieta. Lidojums Buenosairesa – El Calafate. Patagonija – mežonīgākais un vilinošākais Dienvidamerikas reģions,
kas plešas uz dienvidiem no Kolorādo upes līdz pat Ugunszemei. El Calafate – vārti uz ledāju nacionālo parku. 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 Havanu,
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 Riodežaneiro – Rīga.

ANTARKTĪDAS UN DIENVIDAMERIKAS KRUĪZS AR ARGENTĪNU, ČĪLI, URUGVAJU,
UGUNSZEMI, FOLKLENDU SALĀM UN HORNA RAGU

21 dienas
Ierobežoto vietu dēļ iesākām pieteikties līdz 1. jūlijam.
19.01.-08.02. 5395
Kruīza eksursijas jau iekļautas cenā.
2020. gads
S
Lidojums Rīga – Buenosairesa. 16 dienu luksusa kruīzs pa Magelāna jūrasceļu gar gleznaino Argentīnas un
IEPAZĪŠANĀ
CENA!
Čīles piekrasti līdz pat Horna ragam un tālāk uz ledus kontinentu – Antarktīdu. Argentīnas galvaspilsēta
Buenosairesa – pilsētas rātsnams un prezidenta pils, viena no platākajām ielām pasaulē – 9. jūlija avēnija. Buenosairesas priekšpilsētas
atklāj, kāpēc pilsētu mīļi dēvē par Latīņamerikas Parīzi. Evitas Peronas atdusas vieta. Elegantā Urugvajas galvaspilsēta ar jūtamu Eiropas
ietekmi arhitektūrā un kultūrā – Montevideo. Folklendu salu galvaspilsēta ar izteiktu Pasaules malas gaisotni Stanley: zilo vaļu kaulu
arka, Kristus baznīcas katedrāle, sarkanās britu būdiņas, kuģu vraki un pingvīni... daudz pingvīnu. Bluff Cove līcītis Folklendu salās,
kuru okupējuši 3000 Gentoo pingvīni un viesmīļiem līdzīgie Antarktīdas karaliskie pingvīni. Jūrasbraucēju lielais izaicinājums Drake
Passage – šaurums, kas atdala Dienvidameriku no Antarktīdas. Antarktīda – Aisbergu valstība un Mūžīgā sasaluma zeme ir planētas
skarbākā un dārgākā vieta, kur kruīzs komfortablā veidā ļauj ieskatīties šajā ledus kontinentā un iepazīt tā bagātīgo dzīvnieku pasauli.
Paulet sala, kuru par mājām sauc daži miljoni Adelie pingīnu. Elephant Island – ar sniegotiem kalniem un ledājiem klāta Antarktīdas
sala, kas 1916. gadā ļāva izglābties 28 vīriem pēc Šekltona ekspedīcijas kuģa Endurance bojāejas. Neapdzīvotu salu grupa starp Orleānas
un Bismarka jūras šaurumiem – Palmer Archipelago, kuru sauc arī par Antaktīdas arhipelāgu un ko 1898. gadā atklāja Žerlaša vadītā
beļģu ekspedīcija. Savulaik vaļu mednieku, tagad polāro staciju iecienītais Danco Coast – milzīgām ledāju sienām klāts stāvu kalnu krasts,
kas tika nosaukts pa godu beļģu ekspedīcijas laikā mirušajam leitnantam Emile Danco. Antarctic Sound līcis ir bagāts ar dreifējošiem
aisbergiem un Antarktīdas dzīvnieku pasaules pavalstniekiem – pingvīniem, jūras lauvām, vaļiem, jūras ziloņiem un roņiem.
Horna rags ir Dienvidamerikas kontinenta galējais dienvidu punkts un vieta, kur tiekas Klusais un Atlantijas okeāns – nomaldoties
no Magelāna šauruma, to nejauši atklāja slavenais jūrasbraucējs sers Frānsiss Dreiks. Ushuaia – Ugunszemes galvaspilsēta un vistālāk
planētas dienvidos esošā pilsēta. Tierra del Fuego nacionālais parks Argentīnas Ugunszemē – Andu kalnu masīvs un Patagonijas
subarktiskie meži te slēpj krāsainus kalnu ezerus un ūdenskritumus. Ledāju aleja un Beagle Channel – gleznainais šaurums nodēvēts
Čārlza Darvina kuģa vārdā, kas pirmais veica ceļu pa sarežģīto kanālu apkārt Dienvidamerikas kontinentam. Puntaarenasa – Gamero
laukums, Brauna pils un ekstravagantā kapsēta. Slavenais Magelāna šaurums. Magdalēnas sala – lielākā Magelāna pingvīnu kolonija
Čīlē. Kruīzs gar gleznaino Dienvidčīles piekrasti, tālumā vērojot sniegotās Andu kalnu virsotnes, klintis un salas. Vecākā, neparastākā un
bohēmiskākā pilsēta Čīlē – Valparaiso. Čīles galvaspilsēta Santjago. Lidojums Santjago – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2022. gadā!
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DIENVIDAMERIKA // Ekvadora / Peru / Bolīvija / Čīle / Urugvaja /
ceļojuma apraksts

laiks

EKVADORA UN NOBURTĀS GALAPAGU SALAS

15 dienas
20.01.-08.02.
2020. gads

cena

Lidojums Rīga – Kito.
3995
Ekvadoras galvaspilsētas Kito vecpilsētā dominē zeltā mirdzošas koloniālā perioda baznīcas, kam fonā –
sniegiem klātas vulkānu virsotnes. Papallakta karstie vulkāniskie avoti. Amazones baseina džungļi – viens no
Dienvidamerikas simboliem, kur mazajai Ekvadorai arī ticis neliels gabaliņš no lielā pīrāga. Kalnu kūrortpilsētiņa Banosa. Pastazas aiza un
iespaidīgais Velna ūdenskritums jeb Pailon del Diablo.
Chimborazo nacionālais parks ar Vulkānu alejas skatiem, vikunju bariem un sniegoto Chimborazo (6263 m) – augstāko vulkānu Ekvadorā
un augstāko kalnu pie ekvatora, kura virsotne vienlaikus ir arī tālākais punkts no Zemes centra.
Gleznainais Laguna Quilotoa krātera ezers ar zilganzaļajiem ūdeņiem veido vienu no skaistākajiem skatiem Ekvadorā. Savdabīgais Canon
del Rio Toachi kanjons. Pujili ciematiņā svētdienās norisinās viens no kolorītākajiem indiāņu tirdziņiem valstī. Ekvadoras pastkarte –
Kotapaksi (Cotopaxi) nacionālais parks, kurā starp kalnu un vulkānu ainavām izceļas sniegotais Kotapaksi vulkāns. Limpiopungo lagūna,
kuras ūdeņos skaidrā laikā spoguļojas Kotapaksi vulkāns. Ekvatora līnija un Mitad del Mundo piemineklis.
Lidojums uz Santa Cruz salu Galapagu arhipelāgā. Galapagu salas – vulkānisku salu arhipelāgs Klusajā okeānā un Zemes evolūcijas
brīnums, kuru slavenu padarīja Čārlzs Darvins un viņa teorija. Pateicoties unikālajai fauna un florai, arhipelāgs sākotnēji tika nosaukts par
Noburtajām salām, bet vēlāk par godu tā slavenākajiem iemītniekiem milzu bruņurupučiem pārdēvēts par Galapagu salām. Ātrlaiva uz
Isabelas salu.
Iespaidīgais Sierra Negra vulkāns – otrs lielākais krāteris pasaulē, kura zaļās sienas kontrastē ar piķa melno krātera grīdu.
Volcan Chico vulkāns ar draudīgiem lavas laukiem un krāsainiem krāteriem liek justies kā uz citas planētas – laipni lūgti uz Mēness!
Isabelas sāls lagūnas, kuras iecienījuši graciozie Galapagu flamingi. Las Tintoreras arhipelāgs ir viena no labākajām snorkelēšanas vietām
pasaulē – parasti var novērot Galapagu haizivis, bruņurupučus un rajas. Las Tintoreras lavas klinšu salu apdzīvo Galapagu pingvīni, jūras
lauvas, zilkāju sullas (blue-foot bobbies) un mazās godzillas – jūras iguānas. Concha de Perla līcītis, kur bieži var peldēt kopā ar pingvīniem
un jūras lauvām. Ātrlaiva uz Santa Cruz salu.
El Chato rezervāts – labākā vieta arhipelāgā, kur vērot milzīgos Galapagu bruņurupučus. Santa Cruz salas vulkāniskais mantojums – Los
Gemelos dvīņu krāteri un El Chato lavas tuneļi-alas. Čārlza Darvina centrā kopš 1959. g. zoologi strādā, lai arhipelāgā saglabātu Galapagu
bruņurupuču populāciju. Tortuga Bay līcis ar Playa Brava – viena no skaistākajām arhipelāga balto smilšu pludmalēm, kur sauļojas jūras
iguānas, jūras lauvas un pelikāni. Brīva diena Santa Cruz salā atpūtai vai iespēja doties dienas kruīzā uz San Bartolome salu. San Bartolome
sala – Mēness ainavu lavas lauki, vulkānu krāteri, pingvīnu kolonija un visslavenākais skats Galapagu salās ar Mēness formas dvīņu līčiem,
ikonisko Pinnacle Rock klinti un draudīgo Santiago salu fonā.
Lidojums Santa Cruz – Guayaquil – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!

PERU LIELĀ TŪRE – NO MAČU PIKČU UN KOLKAS KANJONA
LĪDZ AMAZONES DŽUNGĻIEM UN VARAVĪKSNES KALNAM

15 dienas
Lidojums Rīga – Lima – Rīga.
19.10.-02.11. 3695
Peru Republikas galvaspilsēta Lima, dēvēta par karaļu pilsētu. Paracas nacionālais parks ar Playa Roja sarkano
!
JAUNUMS
smilšu pludmali. Balestas salas – izbrauciens ar kuģīti, vērojot pelikānus, jūras lauvas un pingvīnus. Lidojums
virs Naskas līnijām – mītiskas izcelsmes milzīgiem zīmējumiem tuksneša smiltīs. Huacachina oāze Peru tuksnesī. Majestātisku vulkānu
ieskautā Aregipa (Arequipa) – viena no skaistākajām koloniālajām pilsētām Dienvidamerikā, saukta arī par Balto pilsētu. Viena no
izcilākajām reliģiskajām celtnēm Peru – krāsainais Santa Catalina klosteris, kas ir kā mūriem apjosta vecpilsēta ar šauru ieliņu labirintu.
Vulkānu aleja – augstkalnu plato Andu kalnos, pa kuru klejo vikunjas un lamas, bet pie apvāršņa paceļas El Misti vulkāns un citas uguns
kalnu virsotnes.
Otrs dziļākais kanjons pasaulē Canon del Colca ir divas reizes dziļāks par slaveno Grand Canyon Arizonā. Cruz del Condor – varens Kolkas
kanjona skatu punkts, ko vēl īpašāku padara majestātiskie Andu kondori, kas šeit parasti lido pāri galvām.
Calera Hot springs – karstie avoti Kolkas ielejā. Imata Bosque de Piedra – neliels akmens mežs, kur vējš un lietus klintis izrobojis
dažādās formās. Pasaulē visaugstāk kuģojamais un Dienvidamerikas lielākais ezers Titikaka. Uros cilts peldošo, no niedrēm veidoto salu
apmeklējums. Sillustani torņi – pirms inku perioda civilizācijas kapenes, kas lieliski iekļaujas apkārtējā Andu plato ainavā. Brauciens pa
Andu kalniem, La Raya kalnu pāreja. Svētā ieleja un Ollantaytambo drupas, kas liecina par inku zināšanām un impērijas varenību.
Neparastās, amfiteātra formas inku terases – Moray. Maras Salinas – unikāla terasveida sāls ieguves vieta, kas pēc skata nedaudz līdzinās
Pamukales baltajām terasēm, tikai šeit kopš inku laikiem tiek iegūts baltais pulverītis.
Inku citadele Maču Pikču – inku impērijas pilsētas plānošanas meistardarbs augstu Andu kalnos. Senā inku galvaspilsēta Kusko. Inku
inženierijas brīnums Sacsayhuaman – ciklopiska izmēra cietoksnis, kas aizsargāja Kusko. Brīva diena Kusko vecpilsētas un apkārtnes inku
drupu padziļinātai iepazīšanai. Iespēja doties pagrūtā pārgājienā uz krāsaino Rainbow Mountain jeb Varavīksnes kalnu (5200 m v.j.l.;
var izzīrēt zirgus), kas laistās septiņās dažādās krāsās un kļuvis par vienu no Peru dabas simboliem. Lidojums Kusko – Puerto Maldonado.
Tambopatas rezervāts dziļi Dienvidamerikas džungļos – viens no dzīvniekiem bagātākajiem reģioniem plašajā Amazones upes baseinā,
kur ir labas cerības pat vērot noslēpumaino jaguāru. Amazones pastkarte – izbrauciens ar motorkanoe laivu uz Collpa Chuncho māla sienu,
pie kuras drūzmējas visdažādāko krāsu papagaiļu un lielo aru bari. Nakts safari – laivas brauciens, meklējot melnos un baltos kaimanus.
Gleznainais, palmu ieskautais Sandovala ezers, kas ir viena no pēdējām vietām Amazones baseinā, kur var redzēt ļoti retos Brazīlijas
dižūdrus. Lidojums Puerto Maldonado – Lima.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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PERU, BOLĪVIJA UN ČĪLE – NO MAČU PIKČU
LĪDZ DIENVIDAMERIKAS DABAS BRĪNUMIEM ANDU KALNOS

15 dienas
Lidojums Rīga – Lima.
09.11.-23.11. 4445
Peru Republikas galvaspilsēta Lima, dēvēta par karaļu pilsētu. Paracas nacionālais parks un Balestas salas –
izbrauciens ar kuģīti, vērojot pelikānus, jūras lauvas un pingvīnus. Lidojums virs Naskas līnijām – mītiskas izcelsmes milzīgiem zīmējumiem
tuksneša smiltīs. Huacachina oāze Peru tuksnesī. Lidojums Lima – Puerto Maldonado.
Tambopatas rezervāts dziļi Dienvidamerikas džungļos – viens no dzīvniekiem bagātākajiem reģioniem plašajā Amazones upes baseinā,
kur ir labas cerības pat vērot noslēpumaino jaguāru. Amazones pastkarte – izbrauciens ar motorkanoe laivu uz Collpa Chuncho māla sienu,
pie kuras drūzmējas visdažādāko krāsu papagaiļu un lielo aru bari. Nakts safari – laivas brauciens, meklējot melnos un baltos kaimanus.
Gleznainais, palmu ieskautais Sandovala ezers, kas ir viena no pēdējām vietām Amazones baseinā, kur var redzēt ļoti retos Brazīlijas
dižūdrus.
Lidojums Puerto Maldonado – Kusko. Senā inku galvaspilsēta Kusko. Svētā ieleja un Ollantaytambo drupas, 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.
Brauciens pa Andu kalniem, La Raya kalnu pāreja. Pasaulē visaugstāk kuģojamais un Dienvidamerikas lielākais ezers Titikaka. Uros cilts
peldošo, no niedrēm veidoto salu apmeklējums.
Tiwanaku – mistiskākais sakrālais komplekss Bolīvijā. Augstākā galvaspilsēta pasaulē Lapasa. Savdabīgās ainavas Bolīvijas Mēness ielejā.
Lidojums Lapasa – Uyuni. 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. 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 un Čīles robežas šķērsošana pie Hilo kanjona.
San Pedro de Atacama pilsētiņa oāzē pašā sausākajā tuksnesī pasaulē. Savdabīgās ainavas Čīles Mēness un Nāves ielejās. Skats pār
Mēness ieleju no Lielās smilšu kāpas. Atakamas sāls līdzenums. 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.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2021. gadā!
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ceļojuma apraksts

laiks

AUSTRĀLIJA – VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU ar atpūtu pie Lielā Barjerrifa

15 dienas
18.02.-03.03. ~4995
2020. gads

cena

Austrālijas lielais loks no pasaules metropoles Sidnejas un kultūras galvaspilsētas Melburnas cauri Lielajam
okeāna ceļam un zelta drudža laikmetam, kontinenta sarkanajai sirdij Uluri klintij un Karaļa kanjonam
līdz tropu paradīzei pie Lielā Barjerrifa un Zelta krasta Brisbenā.
Lidojums Rīga – Sidneja. Pasaules metropole Sidneja, kas apbur ar draudzīgu un brīvu gaisotni. Sidnejas apskate: Harbour Bridge, balto
buru Operas ēka, vēsturiskie Rocks kvartāli, Darling Harbour, Bounty pludmale u.c. Dienas izbrauciens uz Zilo kalnu reģionu: Džeimsona
ieleja un slavenās Trīs māsu klintis, noskaidrosim, no kurienes rodas zilā dūmaka virs ielejām. Austrālijas eiropeiskākā pilsēta un dzirkstošs
kultūras centrs Melburna. Karaliskais botāniskais dārzs. Iespēja doties uz Pingvīnu parādi Filipa salā – unikāls skats, saulrietā mazajiem
pingvīniņiem iznirstot no okeāna viļņiem. Viens no skaistākajiem un iespaidīgākajiem piekrastes ceļiem pasaulē: Lielais okeāna ceļš un tā
ikoniskās ainavas Divpadsmit apustuļi, Londonas arka un citi. Nakšņošana pie Lielā okeāna ceļa. Ieskats Austrālijas Zelta drudža laikmetā.
Lidojums uz Ayers Rock, Austrālijas ģeogrāfiskais centrs, Karaļa kanjons, Olgas kalni un pats majestātiskais Ayers Rock jeb Uluru, aborigēnu
svētvieta. Saulrieta sagaidīšana, vērojot neticamās krāsu spēles uz Uluru klints sienām. Lidojums uz Kērnsu, tropu galvaspilsētu okeāna
piekrastē. Kurandas nacionālais parks, pastaiga tropu mežos un brauciens pa gaisa trošu ceļu augstu virs lietusmežu masīviem, Pamagirri
dejas, ieskats aborigēnu tradīcijās un mākslās. Pasaulē senākie lietusmeži Daintree nacionālajā parka, Mosmana aiza, izbrauciens ar laivu
pa džungļu upi, skaistais Captain Cook Highway. Iespēja doties dienas kruīzā uz Lielo Barjerrifu, snorkelēt un vērot koraļļu rifu. Brisbena
un Austrālijas Rivjēra Gold Coast jeb Zelta krasts, laiks atpūtai.
Lidojums Brisbena – Rīga.

LIELAIS JAUNZĒLANDES CEĻOJUMS ar iespēju apmeklēt aktīvu vulkānu

16 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ iesakām pieteikties līdz 1. jūlijam.
22.10.-06.11. 4795
Lidojums Rīga – Oklenda. Polinēzijas pērle Oklenda, kas veidojusies starp seniem vulkāniem. Hauraki līcis.
Pilsētas simbols Sky Tower. Vaitomo alu komplekss ar krāšņiem stalaktītu veidojumiem un 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. Apslēptā ieleja Orakei Korako, vienas no lielākajām silīcija terasēm pasaulē,
23 aktīvi geizeri, Huka ūdenskritums un Mēness krāteri pie Taupo. Atpūta Taurangas zeltainajā smilšu pludmalē pie Pārpilnības līča
vai Polinesian SPA un iespēja doties uz aktīva vulkāna salu (piemērotos laika apstākļos). Lidojums Rotorua – Velingtona. Jaunzēlandes
galvaspilsēta Velingtona. Valsts dārgumu krātuve jeb Te Papa muzejs. Prāmis uz dienvidu salu, škērsosim Kuka straumi, vienā pusē
vērojot Tasmana jūras, otrā – Klusā okeāna ainavas. Paparoa nacionālais parks ar kaļķakmens klinšu roboto piekrasti. 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.
Kvīnstauna Remarkables kalnu grēdu ieskāvumā, vārti uz gleznaino Fjordu nacionālo parku. Iespēja doties uz majestātisko Doubtful
fjordu vai pavadīt aktīvu dienu Kvīnstaunā, pasaules aktīvās atpūtas galvaspilsētā.
Lidojums Oklenda – Rīga.
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MELANĒZIJAS ODISEJA – TROPISKĀS FIDŽI UN NOSLĒPUMAINĀS VANUATU SALAS
AR UGUNĪGO YASUR VULKĀNU UN ATPŪTU KORAĻĻU KRASTĀ

16 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ iesakām pieteikties līdz 1. jūlijam.
10.10.-25.10. 3995
Lidojums Rīga – Singapūra.
Lauvas pilsēta Singapūra, kuru saskaņā ar leģendu dibināja līdz ar jūras briesmoņa Merliona – pa pusei zivs, pa pusei lauvas – parādīšanos.
Garden by the Bay – ultramoderns parks ar lieliskiem skatiem pār pilsētu. Koloniālais pilsētas mantojums un China town līkloči, garšu un
smaržu pārsātinātā Little India. Iespēja apmeklēt nakts safari.
Lidojums Singapūra – Nadi. Viti Levu – Fidži arhipelāga centrs un lielākā sala, te atrodas galvaspilsēta Suva. Salas vidienē ir mūžzaļš tropu
mežu masīvs un visa arhipelāga augstākā virsotne Tomanivi kalns (1324 m). Viti Levu salas apskate – reģiona centrs Nadi, pastaiga
tropu dārzā Garden of Sleeping giant. Iespēja doties pilnas dienas kruīzā uz Modriki salu, kas iemūžināta filmās, te uzņemts mūsdienu
Robinsons Kruzo – Toma Henka slavenā filma Cast Away
Lidojums Nadi – Port Vila. Gleznainais Vanuatu salu arhipelāgs, vairāk nekā 80 salu grupa Koraļļu jūrā, lielākā daļa salu joprojām ir
neapdzīvotas. Efates sala, piedzīvojumu filmu cienīgas ainas Erakor lietusmežā un tikšanās ar vietējo cilts vadoni un viņa cilti Pepeyo
ciematā, ieziemiešu tradīcijas un dejas. Mele Cascades ūdenskritumu kaskādes. Tannas sala – neliela, bet dabas brīnumu pārbagāta sala.
Brauciens ar džipiem uz Yasur vulkānu, lai vērotu vienu no sešiem lavas ezeriem pasaulē. Pelde Blue cave jeb Zilajā alā, kas paslēpusies
salas piekrastes kaļķakmens klintīs. Viesosimies salas nomaļus esošajos ciematos, iepazīstot to tradīcijas, dejas un dziesmas.
Lidojums Port Vila – Nadi. Atpūta Fidži Viti Levu salas dienvidrietumos, kur plešas skaistais Coral Coast jeb Koraļļu krasts. Atpūta 4*
viesnīcā Koraļļu krastā. Iespēja doties uz galvaspilsētu Suva un Colo-i-Suva lietusmeža rezervātu vai apmeklēt Sigatokas smilšu kāpas
un doties raftingā pa Navua upi.
Lidojumi Nadi – Singapūra un Singapūra – Rīga.

LIELAIS MELANĒZIJAS UN POLINĒZIJAS KRUĪZS – SAMOA, AMERIKĀŅU SAMOA,
TONGAS KARALISTE, FIDŽI SALU REPUBLIKA UN JAUNZĒLANDES ZIEMEĻU SALA

18 dienas
Cenā iekļautas kajītes ar balkonu, kruīza ekskursijas, All inclusive serviss un kruīza servisa maksa.
29.03.-15.04. 5595
Lidojums Rīga – Oklenda. Polinēzijas pērle Oklenda, kas veidojusies starp seniem vulkāniem. Hauraki līcis. 2020. gads
Pilsētas simbols Sky Tower. Rotorua – maoru kultūras un ģeotermālo aktivitāšu centrs Jaunzēlandē. Rotorua tiek
!
JAUNUMS
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 priekšnesums. Vaimangu vulkāniskā ieleja un brauciens ar kuģīti Rotomahana ezerā.
14 dienu ekskluzīvs kruīzs pa Melanēziju un Polinēziju ar bagātīgu programmu, All Inclusive ēdināšanu un plašām atpūtas un
izklaides iespējām uz kruīza kuģa. Bay of Island – vistālāk uz ziemeļiem esošais Jaunzēlandes reģions. Kerikeri pilsēta un Jaunzēlandes
vecākās ēkas, Kawiti jāņtārpiņu alas, Haruru ūdenskritums.
Melanēzijas lielākā sala Viti Levu – Fidži arhipelāga centrs, galvaspilsēta Suva. Salas vidienē ir mūžzaļš tropu mežu masīvs un visa
arhipelāga augstākā virsotne Tomanivi kalns (1324 m). Viti Levu salas apskate – reģiona centrs Nadi, pastaiga tropu dārzā Garden of
Sleeping giant. Sabeto dubļu vannas un karstie avoti. Sigatoka Sand Dunes jeb Sigatokas smilšu kāpu nacionālais parks, kur smilšu kāpas
sniedzas 60 metru augstumā un tradicionālais Fidži ciemats.
Samoa salas ir daļa no plašās Polinēzijas, tomēr tās veido divas dažādas valstis. Upolu – neatkarīgā Samoa un tās galvaspilsēta Apia – un
To Sua – lavas veidota lagūna, kur pa pazemes tuneļiem karsta kritenē ieplūst Klusā okeāna ūdeņi. Un salas trīs vislielākie un krāšņākie
ūdenskritumi – Papapapaitai, Falefa un Fuipisia ūdenskritums, ASV teritorijai piederošā Tutuilas sala un Pagopago pilsēta – iespēja doties
pārgājienā, ceļā mēģinot saskatīt milzu sikspārņus. Vienīgā Okeānijas monarhija – Tongas karaliste un tās krāšņākās salas – Vava`u un
galvaspilsēta Nuku Alofa. Kruīza noslēgums Oklendā.
Lidojums Oklenda – Rīga.
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lidojums dat. dienas jaunums

JANVĀRIS
BORNEO SALA AR ATPŪTU PIE KLUSĀ OKEĀNA UN SINGAPŪRU
F
SVEĶUPE UN LENČUPES KANJONS
FEBRUĀRIS
AR SLĒPĒM PIEBALGAS PAKALNOS
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ
ARĀBU EMIRĀTI – DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA... AR IESPĒJU IELŪKOTIES OMĀNĀ
F
MAROKA – ZIEMEĻĀFRIKAS DABAS AKVARELIS
F
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI
TALLINA UN TARTU
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI
MARTS
KAZIUKAS SVĒTKI VIĻŅĀ
ARĀBU EMIRĀTI – DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA... AR IESPĒJU IELŪKOTIES OMĀNĀ
F
KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA
F
UZ MASĻEŅICU BALTKTRIEVIJĀ
BRĪVDIENAS FARAONU ZEMĒ ĒĢIPTĒ
F
INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS AR TĪĢERU NACIONĀLO PARKU UN INDIJAS GIBRALTĀRU
F
PIEDZĪVOJUMI CENTRĀLAMERIKĀ – GVATEMALA
AR TREKINGU UZ ZUDUŠO MAIJU GALVASPILSĒTU EL MIRADOR
F
ATLANTĪDAS VIRSOTNES – KANĀRIJU SALAS, TENERIFE AR IESPĒJU APMEKLĒT GRANKANĀRIJU F
STARP INDIJAS UN KLUSO OKEĀNU – BORNEO UN BALI SALAS
F
LAIŽAM DABĀ KOPĀ AR MĀRI OLTI
TARTU SKOLĒNU BRĪVDIENĀS
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME
F
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
F
MELNGALVJU NAMA UN BIBLIOTĒKAS DĀRGUMI KOPĀ AR JANU IESALNIECI
VIESATAS UPESLOKU TAKAS
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
APRĪLIS
PAVASARIS BENELUX VALSTĪS
F
ĀFRIKAS LEĢENDA MARRĀKEŠA UN ATPŪTA PIE ATLANTIJAS OKEĀNA
TAIVĀNA, DIENVIDKOREJA UN JAPĀNAS HAVAJU SALAS Okinavas sala
F
MANGAĻSALAS NOSLĒPUMI KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU
MIERA IELA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU
PIEKTAIS GADALAIKS SOOMĀ NACIONĀLAJĀ PARKĀ
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
ĒĢIPTES DĀRGUMI – PIRAMĪDAS, KAIRA UN SARKANĀS JŪRAS KORAĻĻU RIFI
AR IESKATU ĒĢIPTES DABAS BRĪNUMOS FAYOUM OĀZĒ
F
SLOVĒNIJAS SKICES, VENĒCIJAS ROMANTIKA UN GARDA EZERS
F
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ
LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS – NO INDOĶĪNAS GLEZNAINĀKAJIEM DABAS SKATIEM
LĪDZ KOLORĪTĀKAJĀM CILTĪM
F
KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ UN LIEDAGOS – TUNISIJA
F
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ
F
JŪGENDSTILA RĪGA KOPĀ AR JANU IESALNIECI
VECRĪGAS PIRMSĀKUMI UN ARHITEKTŪRA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU
MORDANGAS MEŽA EZERU SONĀTE
VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ
F
DIEVA BUČA SICĪLIJA LIELDIENĀS
F
KLASISKĀ ITĀLIJA UN LIELDIENAS ROMĀ
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F
PARĪZE, BRETAŅA, NORMANDIJA, ŽIVERNĪ UN ZIEDU LAIKS HOLANDĒ
F
MALJORKAS SALA LIELDIENU BRĪVDIENĀS
F
UNGĀRU VIESMĪLĪBA UN SILTIE ŪDEŅI
BRĪVDIENAS ĶĪNĀ AR MAZO TIBETU
F
VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ
F
BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ
F
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA
F
CECĪĻU UN CĪRULĪŠU DABAS TAKAS LIELDIENĀS
ĒĒĒĒĒĒĒĒĒ – OOOOO SUITU NOVADĀ
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS
LIELDIENU BRĪVDIENAS HORVĀTIJĀ
F
PAVASARA ZIEDONIS PIE MADŽORES EZERA
F
TIRĒNU JŪRAS VILINĀJUMS ODISEJA PIEKRASTĒ
F
DIEVU ZEME GRIEĶIJA LIELDIENĀS
F
CEĻOJUMS UZ PASAULES MALU – NEATKLĀTĀ KALIMANTĀNA
AR TROPISKO DERAWAN SALU ARHIPELĀGU
F
PAVASARA BRĪVDIENAS PORTUGĀLĒ
F
ĀFRIKAS UN INDIJAS OKEĀNA PĒRLES – TROPISKĀS REINJONAS UN MAURĪCIJAS SALAS
F
RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ F
MEŽONĪGIE RIETUMI
F
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lpp.

18
26

13
1

1725
33/23/20/10

101
13

2
9
9
11
14
16
16
23

1
2
15
9
11
1
2
2

30/20/15/8
64
1895
1225
1395
20/15
80
64

13
29
95
85
89
12
29
29

2
4
6
8
11
12

2
9
14
3
8
10

64
1225
1695
195
950
1150

36
85
97
44
87
92

12
16 π
2995
12
8
1275
15
15
1995
16
1
30/20/1
16
1
35/1
16
9
1150
17
12
1225
23 3,5 H
10/1
23
1
27/17/15/8
23
2
66

110
74
102
11
27
88
87
8
13
36

1
7
4
9
5
17 π
6 3,5 H
6 3H
6
1
6
2

575
995
3250
7/1
5/1
45/1
72

68
88
98
8
8
27
29

945
585
440

87
59
68

9
15
1995
10
8
950
12
4
655
13 2,5 H
11/1
13 3 H π
5/1
13
1
33/23/20/10
13
8
675
14
8
975
15
8
695
16
8
1075
17
10
755
17
5
825
18
5
225/199
18
9
1295
19
8
675
19
5
695
19
4
695
20
1
28/23
20
1
36
20
2
72
20
2
86
20
4
575
22
7
695
22
7
595
22 7 (9)
845

100
90
68
8
8
14
40
75
75
43
68
70
54
96
40
72
80
12
22
29
39
57
75
75
81

22
26
26
26
26

103
72
92
99
106

6
7
8

8
8
7

16
8
13
13
13

2995
950
2795
1525
2450

maršruta nosaukums

ASV DIMANTU IZLASE – MEŽONĪGIE RIETUMI, KLUSĀ OKEĀNA PLUDMALES,
ŅUJORKA UN NIAGĀRAS ŪDENSKRITUMS
MŪSDIENU ARHITEKTŪRA RĪGAS CENTRĀ KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU
TEĀTRA VĒSTURES LAPASPUSES RĪGAS IELĀS KOPĀ AR IEVU EZERIETI
RĪGAS VĀRTI – DAUGAVGRĪVA KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU
SEDAS TĪRELIS UN PURVA ĻAUDIS
JAUNĀ UN SENĀ KULDĪGA
EKSPEDĪCIJA VENTAS AUGŠTECĒ
UZ DIENVIDLIETUVU NARCIŠU LAIKĀ
DIENVIDKIPRAS DĀRGUMI
SAULES SVĒTĪTĀ VANDAĻU ZEME ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS
ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS
ADRIJAS PRINCESE HORVĀTIJA
TOSKĀNAS ŠARMS
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI UN ISKIJAS SALA
DIEVA BUČA SICĪLIJA
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
BARSELONA UN KATALONIJA
ODESA, GAGAUZIJA UN MOLDOVA
DALMĀCIJAS PIEKRASTES PAVASARA BUĶETE UN VENĒCIJA
BRĪVDIENAS PORTU UN DORU IELEJĀ
SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA AR IELŪKOŠANOS PALESTĪNĀ
MAIJS
DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU (VIKTORU KALNIŅU)
PAVASARA BUĶETE PĀRI TRĪS VALSTU ROBEŽĀM
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA
DUBROVNIKA, PAVASARA NOSKAŅAS HORVĀTIJĀ UN BOSNIJĀ & HERCEGOVINĀ
VĪNE UN DONAVAS LOKS
BRĪVDIENAS PRĀGĀ
BERLĪNE, POTSDAMA UN ŠPRĒVALDES KANĀLI
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA
MADRIDE UN TOLEDO MAIJA BRĪVDIENĀS
PORTUGĀLE NO PORTU VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA
BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ
ZIEDI, ZIEDI …UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ
SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA AR IELŪKOŠANOS PALESTĪNĀ
NORMANDIJA UN BRETAŅA
IMULAS UN AMULAS KRASTI VIZBUĻU ZIEDOS
DIENVIDIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS
BALTKRIEVIJAS ETNOGRĀFIJA, FOLKLORA UN TRADĪCIJAS KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
PAVASARA BRĪVDIENAS MALJORKAS SALĀ
SAKRĀLĀ LIETUVA KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI
GARDA EZERS, VERONA UN HORVĀTIJA PAVASARA ZIEDONĪ
ROMA UN ITĀLIJAS SKAISTĀKIE DĀRZI
KATOĻU IELA UN MASKAVAS FORŠTATE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU
RĪGAS BRODVEJA – ELIZABETES IELA KOPĀ AR IEVU EZERIETI
EKSPEDĪCIJA UN KOPŠANAS TALKA ZEMGALES PUSĒ KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
GAUJIENA IEVZIEDU LAIKĀ
NEIEPAZĪTĀ LATGALE KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
TALLINA, ŪDENSKRITUMI UN LĀHEMĀ
ARĒNA RĪGA – MEŽAPARKS AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ ŪDENSKRITUMIEM – ASV UN KANĀDA
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA AR IESPĒJU APMEKLĒT PORTO SANTO SALU
KURŠU KĀPAS VALDZINĀJUMS AR VELO
SARKANDAUGAVA AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU
RĪGAS ZOO – VECĀĶI AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
PIEBALGAS PIENEŅU PAKALNOS
IZGARŠO VIDZEMES PIEKRASTI
DOBELE CERIŅZIEDU LAIKĀ
DZĪVES SVINĒŠANA KRĀŠŅAJĀ DIENVIDLATGALĒ KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
ĀGENSKALNS KOPĀ AR IEVU EZERIETI
DZEGUŽKALNS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
SENO KAUJU VIETAS UN NĀVES SALA KOPĀ AR JĀNI HARTMANI
PA SĒLIJAS BALTAJIEM LIELCEĻIEM AR INESI ROZI
BRĪVDIENAS ISLANDĒ
ITĀLIJAS BALTĀ PARADĪZE APŪLIJA – BAUDAI UN ATPŪTAI
SKAŅĀ KALNA MŪZIKAS SKAŅAS
ĒRGĻU ZEMES – ALBĀNIJAS NEPIERADINĀTAIS SKAISTUMS
JŪNIJS
GRIZIŅKALNA APBŪVE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU
AR VELOSIPĒDU GAR DAUGAVAS KRASTU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVU PA DAUGAVU
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F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

F
F

F
F
F

cena

lpp.

27
16
3295
27 3 H π
5/1
27 3,5 H
7/1
27 3,5 H
7/1
27
1
24/14/15/8
27
1 π
29
27
1
32/1
27
2
80
27
8
895
27
8
895
27
10
1850
28
8
380
28
9
565
28
8
995
28
8
995
28
9
595/695
29
7
795
30
7
575
30
7
795
30
5
745
30 8/9
1025

106
8
8
8
14
22
35
36
40
70
74
57
76
76
76
81
70
45
57
73
83

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
4
4
4
5
5
5
5
10
10
10
11
11
11
11
11
11
11
13
14
17
18
18
18
18
18
18
22
25
25
25
25
25
25
26
29

π

27/1
199
220/150
265
765
285
230
245
785
595
995
172
695
35
1025
745
26/16/15/8
75/50
325
945
105
545
695
5/1
10/1
10
28/20
105
82
5/1
2395
1095
140
5/1
5/1
33
34
27
98
265
5/1
5/1
25/1
87
1350
675
33/27
610

11
45
53
54
57
61
62
63
76
70
73
50
72
35
83
66
14
29
44
70
36
57
77
9
9
11
12
25
30
9
106
43
39
9
9
16
16
20
25
50
9
9
11
21
49
77
12
60

3H π
4H π
1

5/1
5/1
37

9
10
16

1
1
1

1
4
5
6
7
5
5
5
6
4
9
3
5
1
8/9
5
1
2
4
8
2
8
9
3H
4H
1
1
2
2
4H
11
8
3
3H
4H
1
1
1
2
5
3H
3H
1
2
5
8
1
8

π
π

π

π

π
π
π

π
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CEĻOJUMI PĒC IZBRAUKŠANAS DATUMA 2019
maršruta nosaukums

lidojums dat. dienas jaunums

ĀRPASAULES MŪZIKAS SVĒTKI TALSOS
UZ ZELTA DIBENU LATGALĒ KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
ZIEMEĻIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS
PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM
ZIEDI, ZIEDI … UN SIERS ZIEMEĻLIETUVĀ
IGAUNIJAS SALU TŪRE
NORVĒĢIJAS SILTIE ZIEMEĻI – LOFOTU SALAS
F
DIEVU ZEME GRIEĶIJA
F
VECĀ UN JAUNĀ ĶĪPSALA KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU
AMATAS KRASTU LĪKLOČOS
PA KAUPĒNA PĒDĀM
PEONIJU ZIEDU TRAKUMS KURZEMĒ
CIEMOS LOTES ZEMĒ
AR KĀJĀM ABPUS ROBEŽAI
ČEHIJAS DABAS TŪRE AR BASTEI KLINŠU PARKU UN DRĒZDENI
BAVĀRIJA, ZALCBURGA UN BERHTESGĀDENE
FJORDU ZEME
MELNGALVJU NAMA UN BIBLIOTĒKAS DĀRGUMI KOPĀ AR JANU IESALNIECI
PA KONTRABANDISTU TAKĀM KOPĀ AR DZINTRI KOLĀTU
UZ DĀRZIEM VIDZEMES AUGSTIENĒ
SKANOŠĀ LATGALE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA
TUVĀK GALOTNĒM, TUVĀK ZVAIGZNĒM
UNGĀRIJAS UN SLOVĀKIJAS DABAS TŪRE AR BESKĪDU KALNIEM POLIJĀ
PA SVANETIJAS KALNIEM UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTI
F
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ
F
AIZVED MANI UZ MUNAMEĢI JĀŅOS
MAZĀ LIETUVA UN KURŠU KĀPA
MAĢISKIE ZIEMEĻI
IZGARŠO VISLAS IELEJU
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
VĀCIJAS DĀRZOS UN PARKOS
DIENVIDSOMIJAS PANORĀMA
TRADĪCIJU ZEME ANGLIJA
F
EIROPAS ALPU KRUSTPUNKTĀ
F
DAUGAVAS SALAS UN PĀRDAUGAVA AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU
NO PURVA LAIPĀM LĪDZ ALU LABIRINTIEM ZIEMEĻKURZEMĒ
RIETUMKURZEMES BĀKAS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
PIEKRASTES UN PIEROBEŽAS DĀRZOS
DIENVIDIGAUNIJAS GARDĒŽU TŪRE
RIETUMIGAUNIJAS ZVIEDRU GALS UN VORMSI SALA
PARADOKSĀLĀ LIETUVA
BRĪVDIENAS ISLANDĒ
ARMĒNIJAS KOLORĪTS
F
JŪLIJS
NOSLĒPUMAINĀS FĒRU SALAS
F
ZIEMEĻPOLIJAS DĀRZI
MISTISKĀS ŠANGRILAS MEKLĒJUMOS – MAZĀ TIBETA UN KAŠMIRA AR HEMIS FESTIVĀLU
F
ĀLANDU SALAS UN DROTNINHOLMAS PILS
APBRĪNOJAMĀ SLOVĒNIJA UN VENĒCIJAS MISTĒRIJAS
F
CIEMOS LOTES ZEMĒ
BALTKRIEVIJAS LIELAIS LOKS
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU
F
RŪJIENAS PUSĒ PĒC SALDĒJUMA UN ZEMENĒM
NO RASTRELLI SMALKUMA LĪDZ MIEŽU RAUPJUMAM ZEMGALES PUSĒ
SKANOŠĀ VIDZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN OPERDZIEDĀTĀJU EVITU ZĀLĪTI
DAUGAVAS LOKI KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
PIE IECIRTĪGAJIEM UN LEPNAJIEM ŽEMAIŠIEM KOPĀ AR IEVU ROZENTĀLI
PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM
STARP DEBESĪM UN ZEMI
F
VIENS EZERS – ČETRAS KALNU ZEMES
F
ARISTOKRĀTISKĀ ANGLIJA UN NEPIERADINĀTĀ VELSA
F
BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE
PRĀGA UN KARLOVI VARI
POLIJAS KARPATU DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS AICINĀJUMS
AKMENS STABI UN ARKAS, KALNI, AIZAS, ALAS UN EZERI – APBRĪNOJAMĀ BULGĀRIJA
F
ROZES, VĪNS UN VĪLANDE
IGAUNIJAS SALU TŪRE
TVER MIRKLI VIDZEMES PUSĒ ar fotoapmācību
NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM UŽAVAS ALIŅAM
ĶIRŠI, ZIRGI UN ZĀĻU SIEVAS
ZILO EZERU ZEME AUKŠTAITIJA ar laivām
CEĻOJUMS PA UN APKĀRT KARPATU KALNIEM
APKĀRT BALTIJAS JŪRAI
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cena

lpp.

1225
285
1950
190
675
39/29
445
875
33/25
39
38
92
100
99/70
595
895
1145
285/220
285
299
795
34
145
99
36
28
105
495
525

48
51
94
47
59
27
44
73
17
20
17
26
38
38
48
63
69
53
62
50
55
28
34
19
22
35
38
45
47

1
1
31
1
2 π
110
1
2
80/50
1
2
99/70
4
1
35
7
3
135
7
4
695
7 7 (9)
845
8 3H
5/1
8
1
26/16/15/8
8
1
30
8
1
33
8
1
39/29
9
1
25/1
10
7
345/275
10
7
395
14
8
425
15 3,5 H
10/1
15
1
38
15
1
36
15
2
93
15
2
84
15
2
95/70
17
6 π
275
17
10
895
21
5
265
21
5
695
23
2
82
23
2
99
26
12
745
26
5
355
26
5
220/150
26
5
290
28
3 π
215/175
28
7
725
28
9
725
29 4 H
5/1
29
1
29/19
29
2
82
29
1
35
29
2
128
29
2
112
29
2
92
29
5
1350
29
7
845
1
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
8
9
9
10
10
11
12
13
13
13
13
13
13

5
5 π
14
4
8
1
7
8
1
1
1
2
2
2
8
7
9 π
6
6
5
11
1
3
2
1
1
2 π
9
8

22
26
30
38
35
34
48
81
10
14
20
22
27
28
62
63
48
8
12
17
25
30
37
54
82
50
72
30
37
49
51
53
63
46
69
77
10
12
23
28
30
33
37
49
82

maršruta nosaukums

lidojums dat. dienas jaunums

MAZAIS TROLLIS
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS
PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ
SLOVĒNIJAS, HORVĀTIJAS, BOSNIJAS & HERCEGOVINAS KOLORĪTIE STĀSTI
F
KALTENES AKMEŅAINĀ JŪRMALA UN VELNA KAĻVAS
AR LAVANDAS SMARŽU UN OGU GARŠU KURZEMES PUSĒ
NO BESKĪDIEM POLIJĀ LĪDZ AUGSTAJIEM TATRIEM SLOVĀKIJĀ
RAGANU STĀSTI HARCA KALNOS UN ZANGERHAUZENAS ROŽU ŠARMS
NORVĒĢIJAS KONTRASTU LOKS
F
SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS ŠVEICES
BARSELONA, ANDORA, MONAKO UN FRANCIJAS RIVJĒRA
F
VARŠAVA UN BELOVEŽAS GĀRŠA
MADRIDES LIELAIS LOKS UN ATPŪTA ANDALŪZIJĀ
F
ALPU ZELTA IZLASE Slovēnija, Austrija, Itālija, Šveice, Francija
F
LĪBIEŠU KRASTS – ZAĻŠ, BALTS, ZILS ar pārgājienu
ZIEMEĻLATGALES DZĪVES GARŠA
AR BURINIEKU EZERĀ UN ZUŠU ZUPU VĒDERĀ
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
DIENVIDIGAUNIJAS MUIŽU STĀSTI
PALANGA UN KURŠU KĀPA
ISLANDES LIELAIS LOKS
F
ALPU KALNOS PIE TRĪS VALSTU ROBEŽĀM Austrija, Itālija, Šveice
M2 Materhorns un Monblāns
ORKNEJU SALAS UN SKOTIJAS ZIEMEĻI
F
JŪRNIEKU STĀSTI VIDZEMES PIEKRASTĒ
UZ DĀRZIEM ZIEMEĻVIDZEMĒ
ČEHIJA KOPĀ AR PĒTERI GAUDIŅU
BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS
UNGĀRIJAS UN SLOVĀKIJAS DABAS TŪRE AR BESKĪDU KALNIEM POLIJĀ
NORVĒĢIJAS KONTRASTU LOKS
F
BALKĀNU KALEIDOSKOPS I Bosnija & Hercegovina, Melnkalne, Albānija, Maķedonija
F
IZBAUDI BESKĪDU AINAVAS UN POĻU DĀRZUS
SUVALKIJA UN MAZOVIJA AR JANĪNU KURSĪTI Polija, Lietuva
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
PARĪZE, ATLANTIJAS PIEKRASTE UN LUĀRAS IELEJA
F
ITĀLIJA LĪDZ ROMAI
JŪRKALNES STĀVKRASTI UN RĪVAS LOKI
KUR LAUKU LABUMI AR PILSĒTNIEKU TIEKAS
ZIEMEĻKURZEMES AINAVAS KOPĀ AR INESI ROZI
DZĪVES SVINĒŠANA KRĀŠŅAJĀ DIENVIDLATGALĒ KOPĀ AR ANNU RANCĀNI
UZ DIENVIDIGAUNIJU AR BĒRNIEM
HĪJUMĀ LEĢENDU UN BĀKU TŪRE
TŪKSTOŠ SALU VIRKNE BALTIJAS JŪRĀ – TURKU ARHIPELĀGS UN ĀLANDU SALAS
PA FATRU UN TATRU KALNU VIRSOTNĒM
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ
AUSTRIJAS DABAS STĀSTI – KALNI, AIZAS, ŪDENSKRITUMI
AR LAVANDU SMARŽU UN OGU GARŠU VIDZEMES PUSĒ
NO SĀMU TUNDRAS LĪDZ ZVIEDRIJAS AUGSTAJAM KRASTAM
SLOVĒNIJAS, ITĀLIJAS, AUSTRIJAS KOŠĀS AINAVAS
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS
NORVĒĢIJAS KONTRASTU LOKS
F
RAIBĀS BRĪVDIENAS SUDETU KALNOS ČEHIJĀ
INDONĒZIJAS SALU GRAND TOUR – SUMATRA, SULAVESI UN JAUNGVINEJA
AR EKSOTISKO BALIEMAS PAPUASU FESTIVĀLU
F
SILĒZIJAS DABAS UN VĒSTURES KOLORĪTS
SKOTIJA UN ZIEMEĻĪRIJA
F
NEDĒĻA PIE GLEZNAINĀ MADŽORES EZERA ITĀLIJĀ
F
AUGUSTS
TALLINA, TAMPERE, SARKANIEMI ATRAKCIJAS, LEDUS LAIKMETS UN AHHAA CENTRS TARTU
VASOLS LATGALĒ!
BALKĀNU KALEIDOSKOPS II AR IESPĒJU APMEKLĒT KORFU SALU GRIEĶIJĀ
Maķedonija, Kosova, Albānija, Melnkalne un Dubrovnika Horvātijā
F
GRĪZIŅKALNA REPUBLIKA KOPĀ AR IEVU EZERIETI
PA ZIEDU CEĻU SĒLIJĀ
VENTSPILS PILSĒTAS SVĒTKOS
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS
SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI
APKĀRT BALTIJAS JŪRAI
PA UPJU CEĻU GAR REINU, MOZELI, MAINU UN ELBU
TALSU PAUGURAINES PAKALNOS
VĪNES JŪRA, BALATONA EZERS UN DONAVA – NO BRATISLAVAS LĪDZ BUDAPEŠTAI
NO BARSELONAS LĪDZ BORDO PĀRI PIRENEJU KALNIEM
F
VARENĀS BULGĀRIJAS KALNU VIRSOTNES UN MAĢISKIE EZERI
F
ČEHIJAS DABAS TŪRE AR BASTEI KLINŠU PARKU UN DRĒZDENI
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13
13
13
13
13
14
14
15
15
16
16
16
18
18
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
23
23
24
24
24
25
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
28
28
29
30
30

9
6
9
9
8
1
1
7
6
6
6
7
4
10
10
1
2
1
2
2
2
8
9
9
8
1
1
8
8
6
6
11
5
5
5
9
10
1
1
2
2
2
2
4
9
9
9
1
8
8
6
6
6

30
30
31
31

17
6 π
8
8

cena

lpp.

3195
299
1095
675

105
51
69
77

480
275/185
545
340
625
28/18
36
299
325
745
295
845
255/190
970
795
34
99
40
74
π
92
94
1845
650
645
π
1195
35
30
375
495
π
275
745
945
270
π
295
220/150
745
595
29/19/20/10
π
40
π
105
98
99/89/70
86
250
425
340
515
27
530
π
499
275/185
745
325/260

48
52
55
58
57
13
22
53
64
48
62
66
50
70
77
23
26
28
36
31
38
49
61
65
69
17
17
62
64
54
48
60
50
51
53
66
77
14
20
24
25
31
33
47
52
58
61
18
47
59
52
48
63

1
2

3
3

150/135/100
132

46
27

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

12
3H
1
1
1
5
8
8
1
7
8
9
7

995
7/1
35
29
52/55
299
525
495
27/17/15/8
345
895
745
360/285

60
10
21
23
28
46
47
64
14
54
71
55
62
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CEĻOJUMI PĒC IZBRAUKŠANAS DATUMA 2019
maršruta nosaukums

lidojums dat. dienas jaunums

ROŅU SALA UN SĀMSALA
ODESA, GAGAUZIJA UN MOLDOVA
F
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
MALA FATRA NACIONĀLAIS PARKS SLOVĀKIJĀ
REINAS UN MOZELES IELEJAS, LUKSEMBURGA UN ZIEMEĻU VENĒCIJA BRIGE
F
POLIJAS KARPATU DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS AICINĀJUMS
ELIKSĪRS DVĒSELEI – MŪZIKA, MĀKSLA, PILIS UN DĀRZI ITĀLIJĀ, AUSTRIJĀ, ČEHIJĀ
F
KARLSONS, TROLLĪTIS MUMINS UN LENNUSADAM
LEGOLANDE, KOPENHĀGENA, KOLMĀRDENA
F
VECRĪGAS LEĢENDAS UN STĀSTI KOPĀ AR IEVU EZERIETI
VIDZEME GARDĒŽIEM
UZ ZELTA DIBENU LATGALĒ KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
UZ ZIEMEĻIGAUNIJU AR BĒRNIEM
VECTICĪBNIEKU UN SETU ZEME
NO KĀZU GALDA LĪDZ GALOTNĒM
RAIBĀS BRĪVDIENAS TATROS
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ
TIROLES VARENĀS VIRSOTNES UN LEDĀJI IMSTAS UN PITCTĀLES IELEJĀS
F
PARĪZE, ŽIVERNĪ, LUĀRAS IELEJA UN LUKSEMBURGA AR ŠAMPANIETI REIMSĀ UN VĪNU AMBUĀZĀ
SMARAGDZAĻĀ ĪRIJA
F
SMILŠU, VIĻŅU, MŪZIKAS BAUDĪJUMS VIDZEMES AKMEŅAINAJĀ JŪRMALĀ
GOTLANDE
FJORDU ZEME
PARADOKSĀLĀ AUSTRUMPOLIJA
ŠVARCVALDE UN FRANKU ŠVEICE BAVĀRIJĀ
F
FRANCIJAS VIDIENE, MONBLĀNS, ELZASAS VĪNA CEĻŠ
F
IGAUNIJAS SALU TŪRE
BRĪVDIENAS HELSINKOS UN APKĀRTNĒ
RUMĀNIJAS LIELAIS LOKS
RĪGAS FORBURGA KOPĀ AR IEVU EZERIETI
KUR MALĒNIEŠI AR LATGAĻIEM TIEKAS
ZIEMEĻIGAUNIJAS PAZEMES PIEDZĪVOJUMI
GLEZNAINĀ LATGALE UN AUKŠTAITIJA EZERU ATSPULGOS
PA PĒRA GINTA TAKĀM RONDANES, DOVRES UN JOTUNHEIMENAS KALNOS
ZIEMEĻUNGĀRIJAS VĪNA UN ATPŪTAS TŪRE
DUBROVNIKA, SAULAINĀ DALMĀCIJA UN PLITVICES EZERU BURVĪBA
F
TIK ZINĀMĀ UN NEIZZINĀTĀ TOSKĀNA
PA RŪSIŅA PĒDĀM PIE KVĒPENES MILŽIEM
VĒJU PILSĒTA LIEPĀJA
SLOVĀKIJAS NACIONĀLIE DABAS PARKI
ŠVEICE UN LIHTENŠTEINA
BAVĀRIJAS ALPI UN PILIS
AUSTRIJAS LIELAIS LOKS
F
LISABONA UN ATPŪTA PIE OKEĀNA
F
VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA
NO LUKSEMBURGAS LĪDZ BORDO CAUR LUĀRAS UN DORDOŅAS IELEJĀM
F
ABPUS DAUGAVAS KRASTIEM BALTKRIEVIJĀ
BRĪVDIENAS PRĀGĀ
PA UPJU CEĻU GAR REINU, MOZELI, MĀSU, MAINU UN ELBU
F
ATPŪTA PIE ARGOLĪDAS LĪČA GRIEĶIJĀ
F
AR KĀJĀM TĀLAJĀ LATGALĒ
LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE
SĪPOLU CEĻŠ UN VECTICĪBNIEKI PEIPUSA KRASTĀ
PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA
CEĻOJUMS UZ PASAULES MALU (SĀMSALA UN VILSANDI)
PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM
AR VELOSIPĒDU GAR DAUGAVAS KRASTU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS – SLOVĒNIJA
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ
ZIEMEĻPOLIJAS SKICES
ZIEMEĻAMERIKAS GRAND TOUR... NO KLUSĀ OKEĀNA UN KANĀDAS KLINŠU KALNIEM
LĪDZ AMERIKAS PRĒRIJĀM UN JELOUSTONAS PARKAM
F
VIDZEMES BĀKAS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
SALDUS SALDUMU TŪRE
NO MUĻĶU ZEMES LĪDZ PĒRNAVAS LĪCIM
ŠOKOLĀDE UN KAĶI ŠAUĻOS
SUVALKIJAS GARDĒŽU TŪRE
SEPTEMBRIS
ATLANTIJAS OKEĀNS, BASKU ZEME UN MADRIDES LIELAIS LOKS
F
EIROPAS GLEZNAINIE EZERI, KALNI UN AIZAS
F
VENĒCIJA, FLORENCE, ROMA UN KAPRI
F
APBRĪNOJAMĀ KAZAHSTĀNA
F
MANGAĻSALAS NOSLĒPUMI KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU
ARĒNA RĪGA – MEŽAPARKS AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
MUZIKĀLĀ RĪGA KOPĀ AR IEVU EZERIETI
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cena

lpp.

17
1
1 π
2
1
2

3695
35
28/18
93
38/30
105

108
18
23
32
35
39

1
8
3
9 π
3
9
3
13
7 3,5 H
7 4H π
7 4H

895
695
775
2895
7/1
5/1
8/1

71
78
78
84
8
9
10

6
2
135
6
7
575
6
5
265
6
5 π
199
6
6
695
7
5
299
7
7 π
595
8
4
160/140/118
8
7
615/495
10 3,5 H
7/1
10
1
40
10
2 π
110
10
2
99/89/70
10
2
99
10
1
36
10
6
275/185
10
9
340
10
8 π
755
10
10
595
10
8
995
11
1
31/21
11
6
285
11
8
545
14
5
320
14
8
595
15
10
775
16
3
145
16
3
215/175
16
11
695
17 3 H
10/1
17
2 π
105
17
2
120
17
2
92
17
9
480/380
17
7
320
17
8
595
17
8
570
18
1
32/22/20/10
18
1
29
18
7 π
299
18
8
560
19
7
395
20
8
585
20
8
775
21
5
255
21
9
745
22
4
245
22
5
215
22
6
515
23 7 (9)
495
24
2 π
90
24
2
110
24
1
36
24
2
84
24
2
100
24
2
99/70
24 4 H π
5/1
24
8
485
26
5
220/150
28
4 π
199
30
31
31
31
31
31

33
45
50
53
64
50
78
46
47
10
18
26
31
32
35
52
58
61
66
69
13
47
48
51
64
66
34
46
56
10
20
32
38
49
54
58
78
15
23
53
65
64
62
73
52
66
45
62
65
80
16
24
29
30
33
38
10
59
53
52

maršruta nosaukums

lidojums dat. dienas jaunums

GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS
DZĪVE JŪRAS MALIŅĀ
SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI
PALANGA UN KURŠU KĀPA
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ
LĪČU LAŅĢU KLINTIS UN MŪZIKA DABĀ
MADRIDE, MERIDA UN LISABONA AR MONFRAGUES DABAS PARKU
F
TROGIRAS RIVJĒRA DALMĀCIJĀ – BAUDAI UN ATPŪTAI
F
KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA VĪNOGU NOVĀKŠANAS LAIKĀ
F
BĀDEN BĀDENE, ŠVARCVALDE, ELZASA, MOZELES UN REINAS IELEJAS
F
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA
ATPŪTA PIE LIELĀKĀ ITĀLIJAS EZERA – GARDA
F
RUDENS BUĶETE PĀRI TRĪS VALSTU ROBEŽĀM
PAKISTĀNA AR KIRGIZSTĀNU, RIETUMĶĪNU UN AMRITSARU –
STARP ČETRĀM AUGSTĀKĀM PASAULES KALNU GRĒDĀM
F
NO ROŽU IELEJAS LĪDZ STAMBULAI Bulgārija, Turcija
F
ATPŪTA PIE ARGOLĪDAS LĪČA GRIEĶIJĀ
F
ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS ITĀLIJĀ
STAMBULA UN KAPADOKIJA
F
VIDUSĀZIJAS DABAS UN VĒSTURES PASTKARTES – TADŽIKISTĀNA UN UZBEKISTĀNA
F
NO JELOUSTONAS UN UGUNS IELEJAS LĪDZ ZOSU KAKLU KANJONAM UN
MĒNESS KRĀTERIEM – APBRĪNOJAMĀ AMERIKA
F
RĪGAS ZOO – VECĀĶI AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
VECĀ UN JAUNĀ ĶĪPSALA KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU
RĪGAS VĀRTI – DAUGAVGRĪVA KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU
GAUJAS SENLEJA
GARDĒŽU TŪRE RAUNAS UN SMILTENES PUSĒ
EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU
LATGALES VEIKSMES STĀSTS
MATSALU NACIONĀLAIS PARKS UN HĀPSALU
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ
MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS
F
SARDĪNIJA UN MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA
F
DALMĀCIJAS KRASTS UN ISTRAS PUSSALA
F
KATALONIJAS KALEIDOSKOPS AR IELŪKOŠANOS FRANCIJĀ
F
IZBAUDI SLOVĀKIJU
ĒRGĻU ZEMES – ALBĀNIJAS NEPIERADINĀTAIS SKAISTUMS
F
KAUKĀZA KALNI UN MELNĀ JŪRA
F
EIROPAS DIENVIDU KRASTS – NO LISABONAS LĪDZ ANDALŪZIJAI
CAUR ALGARVEI UN GIBRALTĀRAM
F
SĀRTAIS KANJONS, TIRKĪZZILIE EZERI, KRĀSAINIE KALNI, DZIEDOŠĀS KĀPAS –
KAZAHSTĀNAS AUSTRUMI
F
RUMĀNIJA, MOLDOVA, BUKOVĪNA
SAULAINĀS UN LEĢENDĀM APVĪTĀS JONIJAS SALAS
F
TROGIRAS RIVJĒRA DALMĀCIJĀ – BAUDAI UN ATPŪTAI
F
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU
F
TIRĒNU JŪRAS VILINĀJUMS ODISEJA PIEKRASTĒ
F
PA SULTĀNU PĒDĀM
F
MEŽONĪGIE RIETUMI
F
MELNGALVJU NAMA UN BIBLIOTĒKAS DĀRGUMI KOPĀ AR JANU IESALNIECI
BRĀĻU UN MEŽA KAPOS KOPĀ AR VĒSTURNIEKU ROBERTU ĶIPURU
GAR DAUGAVU PA SĒĻU ZEMI KOPĀ AR INESI ROZI
RUDENS GARŠAS KURZEMĒ
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
ZIEMEĻIGAUNIJAS GREZNĀS MUIŽAS
KURTUVĒNU DABAS PARKA TAKAS ar pārgājienu
IZBAUDI UNGĀRIJU RUDENĪ
IZBAUDI FRANCIJU
F
PRĀGA UN VĀCIJAS ROMANTISKĀS PILSĒTAS
SICĪLIJA, KALABRIJA UN LIPARI SALAS
F
SANTORINI UN CIKLĀDU SALU KALEIDOSKOPS
F
PA ĀZIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM – VJETNAMAS TĀLIE UN EKSOTISKIE ZIEMEĻI
F
APBRĪNOJAMĀ SPĀNIJA
F
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA
F
BELOVEŽAS GĀRŠA UN MAZŪRIJA
KOKA RĪGA PĀRDAUGAVĀ KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI
PODI, TAČI UN NĒĢI ZIEMEĻVIDZEMĒ
SKANOŠĀ ZEMGALE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN OPERDZIEDĀTĀJU EVITU ZĀLĪTI
LEJASKURZEMĒ (LEIŠMALĒ) KOPĀ AR INESI ROZI
BAUDI RUDENI ABPUS ROBEŽĀM
RAIBIE RUDENS SVĒTKI DIENVIDLIETUVĀ
SAULES SVĒTĪTĀ VANDAĻU ZEME ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS
F
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
F
OKTOBRIS
MONAKO UN PROVANSAS KOLORĪTS
F

impro.lv

cena

lpp.

3195
795
495
395
775
1445

95
55
80
79
83
85

13
18
3595
14 4 H π
5/1
14 3 H
5/1
14 3,5 H
7/1
14
1
25/15/15/8
14
1
40
14
1
26
14
2
106
14
2
100
14
9
330
14
8
645
14
9
975
15
8
795
15
8
895
16
7
395
16
8 π
625
16
7
845

107
9
10
8
15
18
18
26
34
58
61
80
58
71
53
60
82

7
7
7
7
7
8
8
9
9
10
11
11
12

1
2
2
2
9
1
6
8 π
7
9
5
8
4

12
17 π
13
10
13 7 (9)
13
10
13
6 π
13
8

17

9

17
19
19
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
22
22
23
23
24
25
27
28
28
28
28
28
28
28
29

7
11
8
8
8
8
9
13
3,5 H
2,5 H
2
1
2
2
1
7
8
7
8
7 (9)
16
12
6
3
2,5 H
1
1
2
1
2
8
9

1

8

π

π

π
π
π

π
π
π

π

38
85
99
84
330
29
745
595
895
675
265
695
199

18
24
24
38
58
13
72
58
82
65
50
78
45

995

72

1245
670
925
595
875
695
985
2450
10/1
5/1
96
36
72
110
30/1
465
995
420
995
925
1995
~ 1195
795
172
5/1
28
38
99
30
95
925
645/745

84
56
80
58
73
79
83
106
8
11
21
23
29
34
36
54
67
65
79
81
99
71
76
50
11
18
21
25
29
39
70
81

845

67

121

CEĻOJUMI PĒC IZBRAUKŠANAS DATUMA 2019
maršruta nosaukums

lidojums dat. dienas jaunums

PA DIENVIDINDIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM – NOSLĒPUMAINĀ KARNĀTAKA AR ATPŪTU GOA F
ITĀLIJAS PĒRLES
F
TUVO AUSTRUMU DABAS AKVARELIS – IZRAĒLA UN JORDĀNIJA
F
SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ
ZELTA RUDENS LIMBAŽU PUSĒ
ZEMGALES MUIŽU LEĢENDAS
NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS
RUDENS NOSKAŅĀS KAZU GRAVĀ UN VAIVES IELEJĀ
STAMBULA UN KAPADOKIJA
F
PORTUGĀLE CAUR NOVADIEM UN GADSIMTIEM
F
BARSELONA, MONAKO UN FRANCIJAS RIVJĒRA
F
NO BARSELONAS UN KATALONIJAS LĪDZ BURGUNDIJAI
F
MELANĒZIJAS ODISEJA – TROPISKĀS FIDŽI UN NOSLĒPUMAINĀS VANUATU SALAS
AR UGUNĪGO YASUR VULKĀNU UN ATPŪTU KORAĻĻU KRASTĀ
F
CAUR VĪNA DĀRZIEM ALPU SAULAINAJĀ PUSĒ
F
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN SARDĪNIJA
F
DIEVU ZEME GRIEĶIJA
F
SENĀ PERSIJA – IRĀNA
F
MELNGALVJU NAMA UN BIBLIOTĒKAS DĀRGUMI KOPĀ AR JANU IESALNIECI
ĀGENSKALNS KOPĀ AR IEVU EZERIETI
ĶIRBJI, ŠOKOLĀDE UN ZVAIGZNES KURZEMĒ
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI
VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ
F
RUDENS KOLORĪTS GRĀFA DRAKULAS ZEMĒ TRANSILVĀNIJĀ
KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA
F
ĀFRIKAS UN INDIJAS OKEĀNA PĒRLE – ATPŪTA MAURĪCIJAS SALĀ
F
NO DEBESU ARKĀM UN ŪDENS AIZKARIEM LĪDZ KLINŠU DĀRZIEM UN
DINOZAURU MEŽAM – APBRĪNOJAMĀ ĶĪNA 2
F
DIENVIDKOREJA – JAPĀNAS VECĀKĀ MĀSA
F
PORTUGĀLE NO PORTU VĪNIEM LĪDZ ALGARVES PIEKRASTEI
F
ĶĪNAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO
F
LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS – NO INDOĶĪNAS GLEZNAINĀKAJIEM DABAS SKATIEM
LĪDZ KOLORĪTĀKAJĀM CILTĪM
F
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS
F
BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ
F
MEŽONĪGIE RAUŅA KRASTI
UZ DIENVIDLIETUVU AR BĒRNIEM
ŪDENSKRITUMI, ALAS, MANDARĪNI
NO MŪŽĪGĀS VENĒCIJAS LĪDZ UNGĀRIJAS KARSTAJIEM AVOTIEM
F
BARSELONA UN KATALONIJA
F
RAŽAS SVĒTKI TOSKĀNĀ
DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA
F
PERU LIELĀ TŪRE – NO MAČU PIKČU UN KOLKAS KANJONA
LĪDZ AMAZONES DŽUNGĻIEM UN VARAVĪKSNES KALNAM
F
ELZASA, BĀDENE–VIRTEMBERGA UN KRIZANTĒMU SVĒTKI LĀRĀ
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
F
ĀFRIKAS LEĢENDA MARRĀKEŠA UN ATPŪTA PIE ATLANTIJAS OKEĀNA
BRATISLAVA, BUDAPEŠTA, VĪNE
PARĪZE, LUKSEMBURGA UN MOZELES IELEJA
F
RUDENS BRĪVDIENAS ODESĀ
F
KRAKOVA UN APKĀRTNE
PRĀGA UN KARLOVI VARI
BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ
F
NEIZZINĀTĀ MAROKA – NO ATLANTIJAS OKEĀNA LĪDZ GLEZNAINAJAM VIDUSJŪRAS KRASTAM F
VULKĀNU ZEME INDONĒZIJA AR JAVAS UN BALI SALĀM
F
LIELAIS JAUNZĒLANDES CEĻOJUMS
F
APBRĪNOJAMĀ ETIOPIJA – NO DIŽĀKAJĀM MELNĀ KONTINENTA CIVILIZĀCIJĀM LĪDZ
VARENĀKAJIEM ĀFRIKAS DABAS FENOMENIEM UN AINAVĀM
F
MADEIRAS KALNI UN LEVADAS
F
ATPŪTA MADEIRĀ
F
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME AR ATPŪTU AGADIRAS KŪRORTĀ
F
TARTU SKOLĒNU BRĪVDIENĀS
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ
F
RUDENTIŅŠ BAGĀTS VĪRS – HORVĀTIJĀ UN AUSTRIJĀ
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO
F
NOVEMBRIS
SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA AR IELŪKOŠANOS PALESTĪNĀ
F
INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS AR TĪĢERU NACIONĀLO PARKU UN INDIJAS GIBRALTĀRU
F
UZ BRĪVĪBAS CIŅU VIETĀM UN PREZIDENTU DZIMTAJĀM MĀJĀM KOPĀ AR JĀNI HARTMANI
ARĀBU EMIRĀTI – DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA… AR IESPĒJU IELŪKOTIES OMĀNĀ
F
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA
F
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2
3
3
5
5
5
5
6
7
8
9
10

cena

lpp.

3995
565
795/865
845
1495
10/1
5/1
35
72
675
595
1645
2045

115
60
80
81
84
8
9
23
29
40
56
97
92

16
1995
7
850
13
1895
1
32/1
1
32
1
29
2
86
1
26/16/15/8
6 π
775
11
1165
7
845
9
995

10
16 π
11
7
11 11/12
11 7 (9)
11
10
12 3,5 H
12 3 H
12
1
12
2
12
8
12
9
12
14
13
11

93
79
83
11
19
21
39
15
83
74
67
67

13
13
15
15
17
17

12
7
9
10
8
8

2295
1195
995
1545
1025
1145

96
98
73
96
43
43

17
17
18
19
19
19
19
19
19
19

15
9
5
1
2
8
8
6
9
13

1995
645/745
695
25/15/15/8
110/75
380/295
585
725
560
2995

100
81
72
15
39
58
59
71
79
91

19
20
20
20
21
21
22
22
22
22
22
22
22

15 π
8
12
9
6
7
5
5
6
4
10
15
16

3695
485
1245
995
285/220
565/475
445
265
260
595
1245
2095
4795

112
65
87
88
53
68
45
52
62
72
88
102
114

23
24
24
24
26
26
26
26
31
31

16
8
8
13
1
2
8
8
8
8

2995
995
815/950
1345
35/1
66
645
440
1025
1145

91
43
43
88
27
36
40
59
43
43

1
1
2
4
5

8/9
10
1
9
14

1025
1195
23/1
1225
1695

83
92
11
85
102

maršruta nosaukums

lidojums dat. dienas jaunums

LIELAIS MEKSIKAS CEĻOJUMS
F 6
KUR DRAKONI STAIGĀ PA ZEMI UN VULKĀNU EZERI MAINA KRĀSAS –
NOSLĒPUMAINĀS ZUNDA SALAS (INDONĒZIJA)
F 7
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA
F 7
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO
F 7
INDOĶĪNAS VĒSTURES UN DABAS PASTKARTES – KAMBODŽA, VJETNAMA UN LAOSA
F 7
SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA AR IELŪKOŠANOS PALESTĪNĀ
F 8
TAIZEMES AUSTRUMU NOVADS ISANA KOPĀ AR HARIJU EGLIENU
F 8
ZIEMASSVĒTKU KAUJU VIETAS TĪREĻPURVĀ
9
ZUDUŠO PILSĒTU NOSLĒPUMI INDOĶĪNAS DŽUNGĻOS – KAMBODŽA
F 9
PERU, BOLĪVIJA UN ČĪLE – NO MAČU PIKČU LĪDZ DIENVIDAMERIKAS
DABAS BRĪNUMIEM ANDU KALNOS
F 9
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ
10
INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS UN TUKSNEŠA KARALIENE RADŽASTĀNA
F 11
STARP INDIJAS UN KLUSO OKEĀNU – BORNEO UN BALI SALAS
F 11
TANZĀNIJA – SERENGETI, NGORONGORO, MANJARA UN ATPŪTA ZANZIBĀRAS SALĀ
F 13
UNGĀRU VIESMĪLĪBA UN SILTIE ŪDEŅI
14
SĀMSALA AR SPA
16
ĒĢIPTES DĀRGUMI – PIRAMĪDAS, KAIRA UN SARKANĀS JŪRAS KORAĻĻU RIFI
AR IESKATU ĒĢIPTES DABAS BRĪNUMOS FAYOUM OĀZĒ
F 16
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH LANTA AR IELŪKOŠANOS DŽUNGĻOS
F 16
KOSTARIKA, NIKARAGVA UN PANAMA – KRĀSAINIE KRĀTERU EZERI, UGUNS KALNI,
MAZĀ AMAZONE, KOLONIĀLĀS PĒRLES UN TROPISKĀS KARĪBU SALAS
F 16
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE
F 17
ASAMA UN NĀGĀLENDA AR HORNBILL FESTIVĀLU – NOSLĒPUMAINĀ ZEME STARP TIBETU,
BUTĀNU, BIRMU UN BANGLADEŠU
F 17
ATLANTĪDAS VIRSOTNES – KANĀRIJU SALAS, TENERIFE AR IESPĒJU APMEKLĒT GRANKANĀRIJUF 19
ARGENTĪNA UN BRAZĪLIJA AR IELŪKOŠANOS ČĪLĒ UN URUGVAJĀ
F 19
DECEMBRIS
KUBA SALSAS RITMOS
F 2
NO SĒRA DĪĶIEM LĪDZ BALTIJAS LEDUS EZERAM
7
ĀBOLU PĪRĀGS, KONČAS, PIPARKŪKAS UN GATAVS KINO
7
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS
7
BRATISLAVA, VĪNE UN KRAKOVA ADVENTES LAIKĀ
11
ADVENTES UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANU LAIKS VĀCIJĀ
11
ZIEMASSVĒTKU PASAKA PIEBALGĀ
14
CIEMOS LOTES ZEMĒ
14
TALLINA UN APKĀRTNE
14
AR GARDU MUTI VALMIERMUIŽĀ PA ZIEMAS SAULGRIEŽIEM
21
JAUNAIS GADS BORNEO SALĀ AR ATPŪTU PIE KLUSĀ OKEĀNA UN SINGAPŪRU
F 21
JAUNAIS GADS SAHĀRĀ – MAROKĀ
F 24
JAUNAIS GADS TAIZEMĒ
25
ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENU MIERS UN KŅADA PRĀGĀ UN DRĒZDENĒ
26
JAUNĀ GADA SAGAIDIŠANA PORTU UN DORU IELEJĀ
F 28
JAUNAIS GADS ĒĢIPTĒ UN ATPŪTA MARSA ALAM KŪRORTĀ
28
JAUNĀ GADA LUSTES UN PARADOKSI ZIEMEĻPOLIJĀ
29
JAUNGADA LUSTES UNGĀRIJĀ
29
JAUNĀ GADA SAGAIDIŠANA VARŠAVĀ
30
TALLINA UN APKĀRTNE
31

JANVĀRIS 2020
ARĀBIJAS KRUĪZS II: KATARA, BAHREINA UN ARĀBU EMIRĀTI –
DUBAIJA UN ABŪ DABĪ AR SIR BANI YAS SALU
LIELAIS ARĀBIJAS KRUĪZS – OMĀNA, KATARA, BAHREINA UN ARĀBU EMIRĀTI
AR SIR BANI YAS SALU
BORNEO SALA AR ATPŪTU PIE KLUSĀ OKEĀNA UN SINGAPŪRU
ANTARKTĪDAS UN DIENVIDAMERIKAS KRUĪZS AR ARGENTĪNU, ČĪLI, URUGVAJU, UGUNSZEMI,
FOLKLENDU SALĀM UN HORNA RAGU
EKVADORA UN NOBURTĀS GALAPAGU SALAS
PA KOLUMBA PĒDĀM 3 – LIELAIS KARĪBU KRUĪZS AR TOBAGO SALU
RIETUMĀFRIKAS EKSOTIKA – SENEGĀLA UN GAMBIJA
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FEBRUĀRIS 2020
NEATKLĀTĀ RIETUMSAHĀRA UN DIENVIDMAROKA
AUSTRĀLIJA – VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU AR ATPŪTU PIE LIELĀ BARJERRIFA
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MARTS 2020
LIELAIS MELANĒZIJAS UN POLINĒZIJAS KRUĪZS – SAMOA, AMERIKĀŅU SAMOA,
TONGAS KARALISTE, FIDŽI SALU REPUBLIKA UN JAUNZĒLANDES ZIEMEĻU SALA
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APRĪLIS 2020
ĶĪNAS SIMFONIJA
UZLECOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA
ASV DIMANTU IZLASE – MEŽONĪGIE RIETUMI, KLUSĀ OKEĀNA PLUDMALES,
ŅUJORKA UN NIAGĀRAS ŪDENSKRITUMS

impro.lv
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IMPRO ceļotāju klubiņa programma
JANVĀRIS

05.01. ORKNEJU
11:00 SALU
PĀRSTEIGUMI

12.01. BALKĀNU
11:00 DABAS
UN KULTŪRAS
PĒRLES

19.01. INDONĒZIJAS
11:00 ORANGUTĀNI,
PAPUASI
UN ...MIROŅI

26.01. KALIMANTĀNA
11:00 (INDONĒZIJAS
BORNEO)

No pārējās Lielbritānijas un Eiropas šķietami nošķirtā Orkneju arhipelāga salinieki vienmēr ir bijuši aktīvi
notikumu dalībnieki vai pat to ierosinātāji – gan Lielbritānijā, gan arī netālu esošajā Skandināvijā.
Savrupajās salās izdevies saglabāt vēstures liecības, kas ir pat senākas par Ēģiptes piramīdām. Brodgara
megalītu aplis un nedaudz nomaļus aplūkojamās Stennera vertikālās akmens kolonnas ir kā tūkstošgadīgi
laika vārti, aiz kuriem glabātais joprojām nav atšifrēts. Tikai Orkneju salās iespējams ielūkoties 5000 gadu
senos cilvēku mājokļos. Vārti uz pazemi un savdabīgā salinieku apbedīšanas tradīcija. Aristokrātiskās muižas
savus noslēpumus atklāj nesteidzīgam un vērīgam ceļotājam. Interesanti, ka senajās Barony dzirnavās
joprojām saimnieko dzimta, kas te savulaik ieceļojusi no Latvijas.
Stāstniece: ILZE NEIKENA
Nav jau tā, ka reizēm es neapskaustu savus kolēģus – eksotisko zemju grupu vadītājus. Bet uzreiz sev arī
jautāju: par ko gan?! Balkāni taču piedāvā visu, pēc kā ceļojumos ilgojamies – gan siltu jūru un palmas
piekrastes promenādēs, gan augstus kalnus un dziļus kanjonus... Balkānos var sekot gan tradicionālām
Eiropas kultūras zīmēm, gan izbaudīt īsti austrumniecisku kolorītu. Un kur nu vēl īpašā viesmīlība,
patīkamās cenas un gardie ēdieni. Ko vēl vajag? Skatītājus un klausītājus! Atnāciet – parādīšu, pastāstīšu,
apceļosim Balkānus kopā!
Stāstnieks: JURIS LEVICS
Vai mežonīgu pērtiķi īstos džungļos var droši pacienāt ar banānu? Vai tiešām mūsdienās vēl eksistē īstenu
kanibālu ciltis ar akmens cirvjiem rokā? Kāda joda dēļ gadiem sens mironis jārauj laukā no klintī iekarināta
vai novietota sarkofāga, no jauna jāsatērpj, jāvadā pa ciemu un jāsēdina pie svētku galda? Jā, tas viss notiek!
Indonēzija nav tikai Bali kūrorti, iespaidīgi vulkāni, hindu un musulmaņu pieminekļi. Šajā tik plašajā un
krāsainajā zemē vienlaikus dzīvo visi iespējamie laikmeti un kultūras, daudzi simti ļoti atšķirīgu, mūsu
acīm eksotisku cilšu. Paviesosimies pie Sumatras batakiem, pie dani, lani un jali ciltīm Baliemas ielejā
Jaungvinejā, pie Sulavesi toradžiem. Kolorīta netrūks!
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ
Ir vēl pasaulē vietas, kur izjust neskartās dabas pirmatnīgumu – ieskatīties orangutānam acīs, peldēties
kopā ar vaļhaizivīm vai nokļūt medūzu pasaulē, priecāties, ka redzi nevis vienu delfīnu, bet divdesmit,
atklāt, ka zivis jūrā nebaidās, bet brīnās par tevi... Vienu tādu vietu ar joprojām tīrām pludmalēm apdzīvo
dajaku ciltis, kas tūristus redz retāk nekā gardegunu pērtiķus. Mītiem, nostāstiem un leģendām apvītajā
Kalimantānā, kas pirmo eiropiešu pētnieku uzmanību piesaistīja ar galvaskausu mednieku ciltīm, 140
miljonus gadus seniem lietusmežiem un endēmiskiem dzīvniekiem, tūrists kļūst par ceļotāju.
Stāstnieks: ANDRIS KLEINS

FEBRUĀRIS

02.02. MADEIRAS
11:00 LEĢENDAS
UN
ŠARMS

Krāšņie ziedi un daudzveidīgās augu valsts zaļie toņi, noslēpumaini mūžzaļie lauru meži un majestātiskās
kalnu ainavas. Par paradīzi zemes virsū dēvētā laimes sala, kur ļaudis gan rimtu ikdienu, gan spožus svētkus
prot svinēt. Maiga un skarba, krāšņa un vienkārša, ar skatu uz Eiropu un vējiem no Āfrikas – tāda ir Madeira.
Te vienuviet satiekas senās leģendas par pirmajiem jūrasbraucējiem, par vētrām un kuģiem, kas še piestājuši,
sākot no senajiem Plūtarha stāstiem, vikingu varoņteikām un Edvarda III laika romantisko notikumu
atstāstiem līdz dižākajām Portugāles vēstures lappusēm. Garda maltīte un saules skurbuma piesātināts
Madeiras vīns, Porto Santo zeltainās smilšu pludmales, pastaigas kalnos un veldzējošas peldes vulkāniskas
izcelsmes baseinos, smeldzīgs fado un dzīvespriecīgi tautas mūzikas ritmi. Madeira pārsteidz un iepriecina.
Stāstniece: INGUNA DUKURE
09.02. KATARA,
Katara – neparasta un pārsteidzoša monarhija, kas nemitīgi rūpējas par savu pilsoņu labklājību jeb stāsts
11:00 BAHREINA
par to, kā dzīvo bagātie un laimīgie. Kāpēc katarieši ir gatavi atdot dzīvību par savu karali? Bahreinu mēdz
UN
dēvēt par Tuvo Austrumu Monako – kontrasti, sasniegumi, nacionālās nianses un kā tas viss sadzīvo ar
ARĀBU EMIRĀTI arābu identitāti. Apvienoto Arābu Emirātu spožums un ēnas puses – naftas dolāru miljardi, ārkārtīgi straujā
izaugsme, kosmopolītiskais dzīvesveids un kas aiz tā visa slēpjas.
Stāstnieks: ILMĀRS MEDNIS
16.02. SPĀNIJAS
Tā smaržo pēc apelsīniem, dienvidu jasmīniem, buļļu asinīm un flamenko dejotāju sviedriem. Tā garšo
11:00 MOZAĪKA
pēc sausa vīna, kazas siera, Ibērijas šķiņķa un mazliet olīveļļas. Tā, laiski izlaidusies, sildās dienvidu gandrīz
svilinošajā saulē, taču tūlīt jau atkal ceļas, nikni trakojot un okeānam sitoties pret Zemes malas klintīm –
nu gluži kā koķeta flamenko dejotāja. Kas ir šī galvu reibinošā mozaīka? Tā ir Spānija – ceturtā lielākā un
kalnainākā valsts Eiropas Savienībā, kurā dzīvo ap 46 milj. iedzīvotāju, no kuriem ap 10% ir ārzemnieku no
visdažādākajām pasaules vietām. Daudzās kultūras, kas te atstājušas savus nospiedumus, Spānijas tradīcijas
padara interesantas un bagātas. Savukārt, pateicoties milzīgajai platībai, ko Spānija mūsdienās aizņem,
tās daba ir viena no daudzveidīgākajām pasaulē.
Stāstniece: AGNESE JURJĀNE
23.02. BALTISKAIS
Saruna par joprojām nepilnīgi izvērtēto – baltkrievu baltisko mentalitāti un mūs vienojošajām kultūras
11:00 BALTKRIEVIJĀ
vērtībām: no kopīgiem vēstures pieredzējumiem, etnogrāfiskām zīmēm un tautas tērpu, segu rakstiem
līdz senām tradīcijām, ticējumiem, ieražām un baltiskiem vietu nosaukumiem, tādiem kā Dainava, Prussy,
Jatvezj, Latyshki, Latkolonija u.c. Stāsts par Daugavas ceļu, Vitebskas guberņu un Polocku, 19. gadsimta
otrajā pusē Baltkrievijā izveidotajām latviešu kolonijām un latviešiem Baltkrievijā.
Stāstnieki: JANĪNA KURSĪTE un ROBERTS ĶIPURS
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Pasākumu norises vieta un laiks:
Rīgas Latviešu biedrības namā Merķela ielā 13 – 124, Rīgā
sestdienās 11:00–13:00
(IMPRO klubiņš atrodas 1. stāvā blakus IMPRO birojam, garderobe – vestibilā)

Lai iemīlētu, jāiepazīst!
Es necenšos detalizēti izzināt valsti, kuru apmeklēšu. Man patīk ļauties.
Ļauties situācijai un brīdim. Neuzlikt rāmjus vai iedomātas brauciena skatukartes.
Kādas filmas prezentācijā dzirdēju pavisam vienkāršus un precīzus vārdus:
“Ceļošana labā kompānijā ir labākais, kas ar indivīdu var notikt”.
Tāpēc ņemiet līdzi labus cilvēkus un ceļojiet!
Izejiet no savas komforta zonas, un tur sāksies īstā dzīve.
Sandijs Semjonovs

MARTS

02.03. TANZĀNIJA
11:00 UN
ZANZIBĀRAS
SALA

09.03. MAURĪCIJA
11:00 UN
REINJONA

16.03. NO KANĀDAS
11:00 KLINŠU
KALNIEM
LĪDZ
AMERIKAS
PRĒRIJĀM
UN
JELOUSTONAI
23.03. FRANCIJAS
11:00 KULTŪRA
UN
TRADĪCIJAS

30.03. EKVADORA
11:00 UN
GALAPAGU
SALAS

APRĪLIS
06.04.
11:00

PAKISTĀNAS
MISTĒRIJAS

13.04. NEIEPAZĪTĀ
11:00 POLIJA

Tanzānijā esot atrasta viena no senākajām cilvēku apmetnēm – Olduvai aiza, kas nodēvēta pat par cilvēces
šūpuli. Pirmsākums, cilvēka sastapšanās ar dzīvnieku, lielās migrācijas mistērija un masaju senā kultūra,
dzīvesziņa... Dievs, dzīvību uz Zemes radīdams, liellopu ganāmpulkus esot uzticējis tieši masajiem – viņi to
zina un godā joprojām. Ielūkoties masaju tradīcijās, sastapties ar Āfrikas Lielo piecnieku, izzināt Serengeti
stāstus un ieklausīties Ngorongoro zvaniņu skaņās – to visu var piedzīvot vienīgi Tanzānijā. Viena no
Tanzānijai piederošajām salām – Zanzibāra, dēvēta gan par garšvielu salu, gan pasaules vergu tirgu, nu
kļuvusi par vienu no pasaules iecienītākajām atpūtas vietām. Mungu ibariki Tanzania! jeb Dievs, svētī
Tanzāniju! skan vārdi Tanzānijas valsts himnā.
Stāstniece: INGUNA DUKURE
Ja kādu pasaules stūrīti var saukt par Dieva ausi vai paradīzi zemes virsū, tad to noteikti var attiecināt uz
Indijas okeāna skaistajām salām Reinjonu un Maurīciju. Reinjonu franči ir centušies sakārtot eiropeisku (tā
no tiesas arī ir Eiropas aizjūras teritorija!), bet Maurīcija ir eksotiska, tropiska, ūdenskritumiem un krāsainām
zemēm bagāta. Kaut abām salām ir vulkāniska izcelsme un katrai savs šarms, tās nebeidz pārsteigt un
valdzināt ar skaistām pludmalēm, ezeriem un botāniskajiem dārziem.
Stāstniece: JANA IESALNIECE
Divas Kanādas provinces un pieci ASV rietumu štati ir Mātes Dabas milzu palete, kur netrūkst teju nevienas
krāsas! Piekrastes grēda, Klinšu kalnu virsotnes un starp tām ieslēptās ielejas, kanjoni, tirkīzzilie ezeri, ledāju
mēles, neskaitāmie ūdenskritumi. Dzīvus bizonus, kas indiāņiem bijis galvenais iztikas un apģērba avots,
īstajās vietās joprojām var sastapt. Tāpat arī pabūt vēsturiskās zeltraču pilsētiņās un vērot rodeo festivālu!
Kāda ir pamatnācijas atbilde klintīs kaltajiem ASV prezidentiem Rašmora kalnā? Kā izskatās Adatas acs klints?
Un Sātana tornis? Bighornas kanjons Montanā? Dieva dārzs Kolorādo? Tāpat Amerikas vecākais nacionālais
parks Jeloustona ar aktīviem pasaules augstākajiem geizeriem joprojām darbojas kā planētas radīšanas
laboratorijas piemērs.
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ
Caur kultūras, ieražu un tradīciju zīmēm centīsimies dziļāk iepazīt un izprast lielas Eiropas valsts unikalitāti
un, ielūkojoties valsts pieredzējumos un sapņos, turpināsim minēt mūžsenu mīklu – kas veido Francijas
šarmu? Daudzu gadsimtu garumā šī valsts ir sajūsminājusi ar arhitektūras šedevriem un drosmīgiem
dizaina risinājumiem, savdabīgu mākslu un literatūru, prasmi diktēt modes tendences, burvīgām smaržām
un izsmalcinātu gastronomiju, tā devusi pasaulei daudz slavenu cilvēku... Atkal un atkal par to runājot un
domājot, veidojušies visiem zināmi stereotipi. Mēģināsim tos nedaudz vairāk papētīt un izprast.
Stāstniece: VITA LĀKUTE
Nelielā Ekvadora, kuras nosaukums norāda, kur uz globusa to meklēt, glabā spāņu konkistadoru atstātās
leģendas un zeltā mirdzošus dievnamus, taču tās lielais trumpis ir dabas daudzveidība – no Amazones
džungļiem līdz Andu sniegotajām virsotnēm un vulkānu krāteru ezeriem. Tomēr pie ekvatora ir vēl kāda
vieta, kas rosina daudzu cilvēku sapņus – vulkāniskais Galapagu salu arhipelāgs Klusajā okeānā, kuru
slavenu padarīja Čārlzs Darvins un viņa sugu izcelšanās teorija. Nav otras tādas vietas uz Zemes, kur būtu
atrodama tik unikāla augu valsts un pastaigātos planētas dīvainākie kustoņi! Ne velti pirmie jūrasbraucēji šo
arhipelāgu sauca par Noburtajām salām, un tikai vēlāk tas pārdēvēts par Galapagos, godinot slavenākos un
senākos salu iemītniekus – milzu bruņurupučus.
Stāstnieks: RAITIS STRAUTIŅŠ
Ieskatīsimies jaunradītās musulmaņu valsts tradīciju kolorītā un iztēlē dosimies pa planētas skaistāko
ceļu – Karakoram Highway. Iepazīsim Kašmiras daili, astoņtūkstošnieku mistēriju un Šangrilas vilinājumu.
Viesosimies Pasaku pļavās, vērojot feju dejas un apbrīnojot Nanga Parbat maģisko cildenumu. Pieredzēsim
saulrieta trakuma nopietnību, piedaloties amizantākajā karogu nolaišanas ceremonijā pasaulē – abpus
Indijas un Pakistānas robežai.
Stāstniece: GUNA KALNA
Caurbraucējiem Polija bieži asociējusies gandrīz vienīgi ar lielceļu – garu un ilgu. Vairākums ceļotāju tās
iepazīšanu sākuši ar skaistajām lielpilsētām Krakovu un Gdaņsku, savukārt citus vairāk vilinājuši Polijas
veikali un tirgi. Pēdējo desmitgažu laikā valsts ir krietni mainījusies – attīstīti lielceļi, sakopta vide, uzpucētas
pilsētas. Tomēr šķietami tuvā zeme joprojām glabā noslēpumus, īpašus stāstus un mūsu ceļotāju vēl
neatklātas vietas. Šajā tikšanās reizē iepazīstināsim ar mūsu atklājumiem – brīnišķīgiem Polijas dārziem,
neparastiem cilvēkiem un kolekcijām, kolorītām etniskajām grupām, kas mitinās lielajā poļu zemē.
Stāstnieks: GATIS KAMPERNOVS

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!
Biļetes apmaksājamas skaidrā naudā vai pēc vietu pieteikuma – ar bankas pārvedumu.
Iegādātās biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem. Programmā iespējamas izmaiņas – sekojiet līdzi aktuālajai informācijai www.impro.lv
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8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

NOVEMBRIS

4
5
6
7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

APRĪLIS
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24
25
26
27
28

AUGUSTS
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

DECEMBRIS

2
3
4
5
6
7
1 8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30
24 31
25
26
27
28
29

FOTOKONKURSI 2019
“CEĻĀ AR IMPRO”
Dalībnieki:

konkursā var piedalīties ikviens fotoamatieris vai profesionālis, iesniedzot savas fotogrāfijas (IMPRO neatbild
par iesūtīto fotogrāfiju autentiskumu), kas iemūžina kādu no IMPRO organizēto ceļojumu mirkļiem,
dabas ainavām, cilvēkiem utt. Bildes var būt arī no ceļojuma, kurš noticis pirms gada, diviem vai vairāk.

!!! Konkursā nedrīkst piedalīties:

• ar bildēm, kas iesniegtas kādā no iepriekšējo gadu IMPRO fotokonkursiem;
• ar vienu un to pašu fotogrāfiju atkārtoti;
• ar fotogrāfijām, ko uzņēmuši IMPRO darbinieki un gidi.

Konkursa laiks:

• no 1. janvāra līdz 31. decembrim notiek 12 fotokonkursi, attiecīgi par janvāra, februāra, marta,
aprīļa, maija, jūnija, jūlija, augusta, septembra, oktobra, novembra, decembra mēnešiem.

Darbu iesniegšana:

• darbi ir jāsūta uz elektronisko adresi fotokonkurss@impro.lv;
• konkursa dalībniekam ir jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, e-pasts,
kontakttālrunis), bildes nosaukums, IMPRO ceļojums, vieta un laiks (mēnesis),
kad fotogrāfija tapusi;
• lai pretendētu uz mēneša balvu, fotogrāfijas jāiesūta ne vēlāk kā norādītajā laikā:
mēnesis

janvāris
februāris
marts
aprīlis
maijs
jūnijs
jūlijs
augusts
septembris
oktobris
novembris
decembris

fotogrāfiju iesniegšana

līdz 01.02. (ieskaitot)
līdz 01.03. (ieskaitot)
līdz 01.04. (ieskaitot)
līdz 01.05. (ieskaitot)
līdz 01.06. (ieskaitot)
līdz 01.07. (ieskaitot)
līdz 01.08. (ieskaitot)
līdz 01.09. (ieskaitot)
līdz 01.10. (ieskaitot)
līdz 01.11. (ieskaitot)
līdz 01.12. (ieskaitot)
līdz 02.01. (ieskaitot)

balsošana

rezultātu paziņošana

04.02. – 06.02.
04.03. – 06.03.
02.04. – 04.04.
07.05. – 09.05.
04.06. – 06.06.
02.07. – 04.07.
05.08. – 07.08.
03.09. – 05.09.
02.10. – 04.10.
05.11. – 07.11.
03.12. – 05.12.
06.01. – 08.01. 2020.

07.02.
07.03.
05.04.
10.05.
07.06.
05.07.
08.08.
06.09.
07.10.
08.11.
06.12.
09.01. 2020.

• fotogrāfijas īsākajai malai jābūt vismaz 2000 pikseļu platai. Maksimālais izmērs megabaitos: 10 MB;
• fotogrāfiju maksimālais skaits no vienas personas viena mēneša konkursam – 3;
• piedaloties konkursā, dalībnieks akceptē, ka viņš atļauj IMPRO iesniegto fotogrāfiju lietot pēc
saviem ieskatiem, nepretendējot uz autoratlīdzību.

Konkursa balvas:

• katra mēneša galvenā balva – IMPRO dāvanu karte 100 EUR vērtībā.
Mēneša galvenā balva autoram tiek piešķirta ne biežāk kā 2x gadā (neatkarīgi no balsošanas rezultātiem).
• 2. un 3. vietas ieguvējiem – veicināšanas balvas.
IMPRO ir tiesības piešķirt specbalvu par savu favorītbildi kādā no mēneša konkursiem (neatkarīgi no
balsošanas rezultātiem).

Vērtēšana:

• katra mēneša sākumā IMPRO publisko konkursam izvēlētas fotogrāfijas IMPRO sociālajos tīklos draugiem.lv
un facebook.com, un par tām to lietotājiem ir iespēja balsot 3 dienas (IMPRO nesniedz komentārus par
fotogrāfiju atlasi);
• par mēneša uzvarētāju kļūst tā fotogrāfija, kas iegūst visvairāk balsu (tiek summēti balsojumi draugiem.lv un
facebook.com sociālajos tīklos);
• ja viena un tā paša autora fotogrāfijas ir ieguvušas vairākas godalgotās vietas, tad autors saņem augstāko
iegūto balvu, bet pārējās tiek pieķirtas citu autoru fotogrāfijām.

www.draugiem.lv/impro

www.facebook.com/improcelo
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www.twitter.com/impro_celo

Ceļot prot tas, kā sirds ir redzīga un kā acs prot apstāties un svētīt.
Ceļot prot tas, kas savu sirdi prot atraisīt.
Kad acis, ausis un sirds atveras, dvēsele izpeldas skaistumā.
Zenta Mauriņa
Ceļot nozīmē dzīvot!
Hanss Kristians Andersens

Ceļojums ir vienīgā lieta, kuru nopērkot tu kļūsti bagātāks.

2019. gada MANU ceļojumu
plānotājs & piezīmes
Datumi

Ceļojuma
Cena
Lappuse
nosaukums 		
katalogā
				

Manu iespaidu TOPS:

Kopā nobraukti km:

Vieta, kur gribētu atgriezties:

Plāni un ieceres 2020. gadam:

Piezīmes
(sapulces datums,
aktuāla informācija)

Izvēloties IMPRO,
TU nekrāp savu valsti un sevi!
Uzņēmums

Novatours
Latvia Tours
Tez Tour
Impro ceļojumi
Vanilla Travel
Tūrisma aģentūra Kolumbs
INTERLUX Travel
Jēkaba Aģentūra
Prieks Tūre
VRK TRAVEL
Travel RSP Pluss
Fortuna Travel
Ozolciems Tūre
Remiro Travel
Laimtūre
Bulta-Turs
Skaisto Skatu aģentūra
Balt Go
Fēnikss ceļojumi

Darbinieku
skaits

Kopējās
iemaksas
valsts
budžetā

Kopējās
iemaksas
valsts
budžetā
par 1 darbinieku

Valsts sociālās
apdrošināšanas
obligātās
iemaksas
par 1 darbinieku

Iedzīvotāju
ienākuma
nodoklis
par 1 darbinieku

72
59
30
39
19
35
24
17
20
25
5
15
8
7
8
16
3
8
4

721 920
585 330
533 670
507 060
171 400
168 980
101 130
90 330
58 500
51 620
40 280
30 990
24 170
22 370
20 410
17 940
17 660
8 730
7 000

10 027
9 921
17 789
13 002
9 021
4 828
4 214
5 314
2 925
2 065
8 056
2 066
3 021
3 196
2 551
1 121
5 887
1 091
1 750

3 171
2 949
7 071
4 118
4 376
3 290
1 919
3 135
1 728
1 448
2 438
1 099
1 421
990
1 835
619
1 390
1 391
1 163

1 610
2 151
4 031
2 489
2 766
1 809
902
1 873
867
748
1 158
517
609
414
551
306
780
649
495

Avots – VID publiskojamā datubāze, 2017. gads
Ar sarkano krāsu atzīmētas tās tūrisma firmas,
kurām, tāpat kā IMPRO, pamatnodarbošanās ir grupu ceļojumi.
Sakarā ar Krievijas Federācijas militāro agresiju
Ukrainā un Krimas pussalas aneksiju
SIA IMPRO CEĻOJUMI kopš 2014. gada
nepiedāvā ceļojumus uz šo valsti.

Drošība un garantijas
Uzņēmums dibināts 1994. gada 19. decembrī
PTAC izsniegta licence Nr. T-2018-20
Līgumsaistību izpildes garantiju apdrošināšanas
summa: 500 000.00 EUR
Apdrošinātājs: AAS BALTA
Starptautiskās gaisa pārvadātāju asociācijas (IATA)
biedrs, reģistrācijas numurs: 67320433

Paldies kataloga veidotåjiem!
Redaktors: IMPRO draudzîgais kolektîvs
Korektore: Regîna Janmane
Fotogråfi: Zigmunds Kazanovskis,
IMPRO ce¬otåji un darbinieki, XY
Dreamstime.com
Datorsalikums: XY dizains, Y
Druka: SIA KDM

IMPRO CEÒOJUMI SADARBÈBAS PARTNERI LATVIJÅ
ALËKSNE
Dårza iela 5, mob. tålr. 26384535
BALVI
Bérzpils iela 44-16, tålr./fakss 64563001, mob. tålr. 26150550
BAUSKA
Kalna iela 7, tålr. 22001836
C‰SIS
Raiña iela 26/28, mob. tålr. 26593804
Lielå Skolas iela 7, tålr./fakss 64124077, mob. tålr. 20262929
DOBELE
Brîvîbas iela 10a, mob. tålr. 22020608
JELGAVA
Svétes iela 18, tålr. 63010455, mob.tålr. 29490290
Raiña iela 20-200, tålr. 63011077, mob.tålr. 22314063
J‰KABPILS
Pasta iela 37, tålr. 65220126, mob.tålr. 20232810
JËRMALA
Nometñu iela 2, tålr. 67730139, mob. tålr. 29565818
KULDÈGA
Baznîcas iela 5, tålr. 63322259, mob. tålr. 29334403
LIEPÅJA
Tirgoñu iela 15/17, mob. tålr. 29236672
Lielå iela 11, tålr. 63427173
F. Brîvzemnieka iela 38, tålr. 63429955, mob. tålr. 20339955

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

LIMBAÛI
Torña iela 3, tålr./fakss 64070608, mob.tålr. 28359057
Stacijas iela 18-34, mob.tålr. 26545557
MADONA
Saieta laukums 1, mob. tålr. 29130437
OGRE
Brîvîbas iela 22, tålr. 65071900, mob. tålr. 26346644
R‰ZEKNE
Kosmonautu iela 3, tålr. 64634480, mob. tålr. 28640746
Atbrîvošanas aleja 98-222, tålr./fakss 64622822,
mob.tålr. 26476097
SALDUS
Lielå iela 13, tålr. 63881284, mob. tålr. 29567411, 29574019
Stri˚u iela 3, tålr. 63807443
SIGULDA
Ausek¬a 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. 64725522, mob. tålr. 26446602
VALMIERA
Gaujas iela 2, tålr. 64225001, mob. tålr. 29499033
VENTSPILS
Raiña iela 16, tålr. 63624003, mob. tålr. 22835686, 29411516
Ganîbu iela 8, tålr. 63625413

twitter.com/impro_celo
facebook.com/improcelo

JAUNA LIDOJUMA

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

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

skype: impro.info
draugiem.lv

