




Mani ceļojumi sākās 1991. gadā, kad sāku strādāt laikraksta 
Diena ārzemju ziņu nodaļā. Tolaik neapzinājos, ka līdz ar pirmo 
braucienu uz Gruziju lieku pamatus nopietnām izmaiņām savā 
dzīvē. Nenojautu, ka ārpus mājām un Latvijas pavadīšu daudz 
laika. 90. gadu sākumā regulāri mēroju ceļu uz Dienvidkaukāzu 
un Ziemeļkaukāzu, kur norisinājās dažādi militāri konflikti. 
Atgriežoties redakcijā, pierasta lieta bija melnais humors – man 
jautāja, vai esmu atgriezies bez ievainojumiem. Tobrīd jau 
biju sapratis, ka šie reportiera braucieni ir ļoti vērtīgi, tie ļāva 
paskatīties uz pasauli citām acīm. Vissmagāk bija noraudzīties 
cilvēku ciešanās, un tādu netrūka. Šķita, ka visai cilvēcei lemts 
izjust kara pārdzīvojumus ar cilvēku un īpašumu bojāeju, ar 
bēgļu gaitām. Reiz Armēnijas dienvidos, sēdēdams viesnīcā, 
klausījos šāviņu eksplozijās un domāju: ko es te daru? Atbildēju 
sev, ka tādā veidā izrādu savu atbalstu tiem, kuri pakļauti 
netaisnībai un ciešanām.  
Pavisam tālu no jebkādas civilizācijas – tāds pirms 20 gadiem 
bija nelielais Hodžabahaudinas ciematiņš Afganistānas ziemeļos. 
Nedaudz māju, lielākā daļa – māla kleķa namiņi, nedaudz 
citu lielāku un dārgāku ēku, koka veikaliņi–noliktavas, kurās 
pārdevēji nosēž visu dienu, bet dažreiz pārlaiž arī nakti, un 
neliels laukums, kur var nopirkt dārzeņus, svaigu gaļu, rīsus un 
tēju. Hodžabahaudina dzīvoja gandrīz tāpat kā iepriekšējos 
gadsimtos – bez elektrības, telefona, TV, tās iedzīvotāju 
sadzīve bija pagalam vienkārša, tā bija ekoloģiska, pilnīgi bez 
atkritumiem. Tad tur ieradās desmitiem ārzemnieku – žurnālisti. 
Bija sācies ASV uzbrukums Taleban režīmam. Tas ļoti mainīja 
dzīvi, jo žurnālisti uzturējās Hodžabahaudinā aptuveni mēnesi 
līdz frontes sabrukumam un Taleban pazušanai. 
Jau pirmajā vakarā nolīgu tulku Junosu, sirmu tadžiku, kas 
dienesta laikā Afganistānas armijā nelaimīgā kārtā bija palicis 
bez vienas acs. Viņš zināja dažus desmitus angļu vārdu un 
pavisam nedaudz krievu valodu. Kopā nostrādājām trīs nedēļas, 
kuru laikā nobraucām simtiem kilometru, iepazīstot skaisto un 
skarbo Ziemeļafganistānu. 
Tā bija sevišķi izdevusies diena, lai arī tās lielāko daļu pavadījām 
Matina stūrētajā padomju bobikā jeb uazikā. Fantastiska 
automašīna – par to pārliecinājos, kad ilgāku laiku braucām pa 
akmeņainas upes izžuvušo gultni. Akmeņi bija lieli, taču Matins 
vadīja mašīnu tik izcili, ka tā ne reizi nenoslāpa. Vakars tuvojās ar 
iespaidīgu saulrietu, mēs turpinājām ceļu. Augstāk kalnos netālu 
no neliela ciematiņa uaziks apklusa un nebija iedarbināms. 
Matins sagaidīja, kamēr uz vientuļā ceļa parādījās citi braucēji, 
kas mašīnu aizvilka līdz citam ciematam. Mēs ar Junosu 
palikām turpat un gājām uz čaihanu, ēdām vārītu jēra gaļu ar 

maizi, piedzerdami tēju. Tur bija arī citi ceļotāji. Atlaidušies uz 
nodilušajiem paklājiem, nesteidzīgi sarunājāmies. Vaicāju, kā 
viņiem šķiet, kas ir spēcīgāki – amerikāņi vai krievi? Protams, 
krievi, teica viens. Kādēļ, prasīju. Nu kā, krievi taču pirmie 
aizlidoja uz Mēnesi!
Groznija. 1994. gada septembris. Čečenijas galvaspilsētā 
vairākas dienas tika svinēta neatkarības pasludināšanas 
3. gadadiena. Ārzemju žurnālisti bija gaidīti viesi. Ar mums 
visi labprāt sarunājās. Kāds pieklājīgs vīrs, inženieris, vaicāja, 
vai pasaule atzīs Čečenijas neatkarību. Atbildēju, ka tas laikam 
būs ļoti sarežģīti. Ko par to svētku tribīnē domāja prezidents 
Džohars Dudajevs, kuru nofotografēju, tagad nepateiks neviens. 
Visticamāk, viņam kā bijušajam padomju armijas ģenerālim 
vajadzēja nojaust, ka neatkarība nebūs vienkārši sasniedzama. 
Tobrīd lielākā daļa ļaužu vienkārši izbaudīja priecīgās brīvdienas. 
Arī mani pārliecināja šis pacēlums, un pilsēta, kuras lielākā 
daļa bija uzcelta padomju gados, šķita pievilcīga. Pavisam 
cits noskaņojums valdīja dažu desmitu kilometru attālumā 
no Groznijas. Tur atradās bruņotā čečenu opozīcija, ar kuras 
palīdzību Maskava plānoja uzveikt sapņotājus par neatkarību. 
Otari ir mans gruzīnu draugs, kas dzīvo Kahetijā – Signahi. 
Pilsētā, kurā padomju laikā bijis pat 10–12 tūkstošu iedzīvotāju, 
tagad dzīvo nepilni divi tūkstoši. Šo iztrūkumu var nepamanīt, jo 
uz pilsētu brauc daudz tūristu. Reizēm Otari, kurš jau nosvinējis 
savu 75. dzimšanas dienu, parūc par augstajām cenām, kas 
atnākušas līdz ar lielo viesu skaitu, tomēr aizvien turas pie sava – 
vēl nesen pāris reižu nedēļā gāja uz svaru zāli. Un treniņiem bija 
rezultāti – vairākus gadus savā vecuma kategorijā un arī starp 
jaunākiem atlētiem viņš bija pirmais Gruzijā svaru stieņa celšanā 
no guļus stāvokļa. Līdz ar pavasara atnākšanu Otari regulāri 
dodas uz saviem vīnogulāju laukiem 12 kilometru attālumā no 
Signahi. Raža padodas kā nu kuru gadu, taču oktobrī viņa mājas 
pagrabā gatavojas līdz divām tonnām vīna. 
Kāpēc jau trīspadsmit gadu regulāri braucu pie Otari? Droši 
vien vēlos smelties viņa spēku un prasmi viegli izturēt dzīves 
pārbaudījumus, kādu Gruzijas nesenajā vēsturē nav trūcis. 
Reizēm kavējos atmiņās par braucieniem uz Čečeniju un 
Afganistānu, tikai diemžēl vairs nav iespējams redzēt daudzus, 
kurus kādreiz tur satiku.

Atis Klimovičs

Uz Afganistānu, 
Čečeniju un 
Gruziju

Foto: Timurs Subhankulovs, Latvijas Avīze



SEZONAS JAUNUMI 

DzĪves svinēšana ziemeļlietuvā  
kopā ar profesoru anDri prieDi

50. lpp.

 Baltijas jūras salas –  
GOtlANdE, ĒlANdE, BOrNhOlMA 

62. lpp.

zilās lagūnas un vulkāna meklējumos igaunijā
38. lpp.

DienviDlietuvas DaBas vilinājums
49. lpp.

DienviDkipras lielais ceļojums –  
NO ANtīkO cIvIlIZācIJU dārGUMIEM līdZ trOdOSA 

kAlNIEM UN AfrOdītES ZIlAJāM lAGūNāM
99. lpp.

Nepalaid garām!Nepalaid garām!

Posies ceļam un atvelc elpu!Posies ceļam un atvelc elpu!

izgaršo gruziju 
101. lpp.
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Makaronēzijas noslēpuMi: 
Tenerife, La Gomera un La paLma salas

92. lpp.

ar dziesMu un teātri gar austruMu robežu
 33. lpp.

Ķīnas dabas diMantu izlase –  
no Āzijas gleznainĀkajĀm kalnu ainavĀm līdz 

pasaules neparasTĀkajiem klinšu mežiem
113. lpp.

Viduseiropas garšu kokteilis   
78. lpp.

teiču purVu bradājot un ērģelēM skanot,  
kopā ar andri priedi un ieVu rozentāli

 23. lpp.

islandes dienVidi un uguns kanjons     
66. lpp.



SEZONAS JAUNUMI 

Balkānu noslēpumi starp 4 jūrām –  
MElNkAlNE UN AlbāNIJA

76. lpp.

uz Verumā kopā ar igauņu dzejnieku Contru 
39. lpp.

lielais Borneo Ceļojums 
Ar AtpūtU MAlAIZIJAS pOlINēZIJAS SAlāS

117. lpp.

indijas okeāna odiseja –  
AtpūtA trOpISkAJāS SEIšElU SAlāS

58. lpp.

transilVānijas kalnu Vilinājums
73. lpp.

Nepalaid garām!Nepalaid garām!

Posies ceļam un atvelc elpu!Posies ceļam un atvelc elpu!

meksikas Grand Tour –  
NO MArIAčI ZEMES dAbAS pAStkArtēM līdZ 

CENtrālAMErIkAS dIžākAJāM CIvIlIZāCIJāM
121. lpp.



SATURS

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 
jutīsieties 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!

Izbaudiet Eiropu!
Apstājieties, izpētiet, izjūtiet!
Ceļojumi, kuros svarīgākie apskates 
objekti un baudījumi jau ir iekļauti 
ceļojuma cenā.

Īpaša cena!
Nav attiecināma uz
pasūtījumu grupām.

Šajā katalogā ceļojumi kārtoti pēc ģeogrāfiskā 
principa, taču specifiski vai tematiski 
piedāvājumi atzīmēti ar simbolu.

KORPORATĪVAJIEM KLIENTIEM 6–7
RĪGAS EKSKURSIJAS 8–10
BALTIJA
LATVIJA 12–34
LATVIJA – PĀRGĀJIENI 12–18
IGAUNIJA 35–45
LIETUVA 46–53
MADEIRA UN PORTO SANTO 54–55
ATPŪTAS CEĻOJUMI 56–59
UKRAINA, BALTKRIEVIJA, MOLDOVA 60
EIROPA
ALBĀNIJA, KOSOVA 75, 76
ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA 85, 86
ARMĒNIJA, AZERBAIDŽĀNA 100, 103
AUSTRIJA, ŠVEICE 76–79, 81, 95, 96
BENELUX 84, 85
BULGĀRIJA 72
ČEHIJA 79, 80, 95
DĀNIJA 62, 63
FRANCIJA, KORSIKA 82–84, 87, 97
GRIEĶIJA, KIPRAS SALA 98, 99
GRUZIJA 100–102
HORVĀTIJA 56, 74, 75
ĪRIJA 85
ISLANDE 65, 66
ITĀLIJA, SARDĪNIJA, SICĪLIJA 57, 77, 78, 93–97
KANĀRIJU SALAS 91–93
MALTA 58
MELNKALNE, MAĶEDONIJA, BOSNIJA 56, 75, 76
NORVĒĢIJA, SVALBĀRA 63–65
POLIJA 63, 67–69
PORTUGĀLE, AZORU SALAS 57, 89–91
RUMĀNIJA 73, 74
SLOVĀKIJA 69–71, 78
SLOVĒNIJA 74, 76, 78
SOMIJA 61
SPĀNIJA, MALJORKA, KATALONIJA 56, 87, 88
UNGĀRIJA 70–72, 78
VĀCIJA 63, 80–82, 85, 96
ZVIEDRIJA 62
TUVIE AUSTRUMI 
AAE 58
IRĀNA 104
IZRAĒLA, PALESTĪNA, JORDĀNIJA 104
TURCIJA 103
ĀZIJA 
INDIJA  111, 112
INDONĒZIJA, MALAIZIJA, SINGAPŪRA 59, 117–119
JAPĀNA, DIENVIDKOREJA, TAIVĀNA 114
KAZAHSTĀNA, KIRGIZSTĀNA,  UZBEKISTĀNA 105
ĶĪNA 113
ŠRILANKA 112
TAIZEME 59, 114
VJETNAMA 59, 115, 116
ZIEMEĻĀFRIKA 
ĒĢIPTE 106
MAROKA 107, 108
TUNISIJA 108
ĀFRIKA 
DĀR, SVAZILENDA 111
SEIŠELU SALAS, TANZĀNIJA 59
KENIJA 111
SENEGĀLA, GAMBIJA 109, 110
ZIEMEĻAMERIKA UN CENTRĀLAMERIKA 
ASV, KANĀDA 120
GVATEMALA, NIKARAGVA, KOSTARIKA, PANAMA,
SALVADORA, HONDURASA 122
MEKSIKA 121
DIENVIDAMERIKA 
ARGENTĪNA, BRAZĪLIJA, ČĪLE, URUGVAJA 59, 123, 124
PERU, KOLUMBIJA  125, 126
AUSTRĀLIJA, JAUNZĒLANDE 127



PIEDĀVĀJAM KORPORATĪVAJIEM KLIENTIEM PLAŠU 

PAKALPOJUMU KLĀSTU LATVIJĀ UN CITVIET PASAULĒ!

Korporatīvie pasāKumi motivācijai un jauniem panāKumiem – •	
korporatīvie braucieni ar kolēģiem vai klientiem, ekskursijas un piedzīvojumi. 
Izveidosim jums individuāli piemeklētu ceļojuma programmu Latvijā, Baltijā 
vai uz citu valsti pēc jūsu izvēles.

Komandas saliedēšanai –    •	
korporatīvās svinības un kolektīvu saliedēšanas pasākumi atbilstoši jūsu 
vēlmēm, vajadzībām un plānotajam budžetam.

Konferenču, semināru un pasāKumu rīKošana un vadīBa –   •	
pasākuma telpu rezervēšana, viesnīcu rezervēšana dalībniekiem, ēdināšana, 
transports, programmas plānošana un pakalpojumu rezervēšana, tehniskais 
atbalsts no projekta plānošanas sākuma līdz veiksmīgam noslēgumam.

izdevīgas transporta paKalpojumu cenas un nosacījumi•	

Pasākumi jebkurai gaumei un iespējām!

incoming@impro.lv
www.improtravel.lv 
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Korporatīvajiem klientiem, kolektīviem un citiem kopā ceļojošajiem – 
programmas plānošana un pakalpojumu rezervēšana atbilstoši vēlmēm, 
vajadzībām un budžetam. Tehniskais atbalsts no plānošanas līdz veiksmīgam 
noslēgumam.

Pārgājieni, velotūres un piedzīvojumu ekspedīcijas dabā 

Komandu saliedēšanas aktivitātes kopā ar pieredzējušiem instruktoriem

Tematiskas ekskursijas  ar dabas speciālistiem, ornitologiem, medniekiem, 
mežziņiem, vietējiem amatniekiem un tradicionālo ēdienu un dzērienu 
ražotājiem.

Izdevīgas transporta pakalpojumu cenas  – 26–52 vietu autobusi,  
velopiekabe 24 velosipēdiem un izdevīgi sadarbības nosacījumi.

incoming@impro.lv
www.improtravel.lv 
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✿

✿

✿
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PĀRGĀJIENI, VELOTŪRES UN PIEDZĪVOJUMU EKSPEDĪCIJAS DABĀ

PIEDĀVĀJAM INDIVIDUĀLI IZSTRĀDĀTAS PROGRAMMAS LATVIJĀ UN 
BALTIJĀ DABAS MĪĻOTĀJIEM UN AKTĪVĀS ATPŪTAS CIENĪTĀJIEM!

Jūsu piedzīvojums sākas šeit!



VECRĪGAS PIRMSĀKUMI UN ARHITEKTŪRA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
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.

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 
priekšpilsētu virzienā, veidojot ceļu uz modernu, industriālu pilsētu. Straujajam pilsētas uzplaukumam līdz 
Pirmajam pasaules karam sekoja daudz lēnāka attīstība starpkaru periodā un pēckara padomju laikā, kad 
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. 

MANGAĻSALAS NOSLĒPUMI KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU 3,5 stundas
Mangaļsala – vieta, kas glabā noslēpumus, kurus vēl pavisam nesenā pagātnē gribēja atklāt daudzu valstu 
izlūkdienesti. Pirmie nocietinājumi veidoti jau viduslaikos, tomēr līdz mūsdienām labāk saglabājušies tie, kas 
radīti pēdējos 150 gados. Cara laikos būvētās artilērijas baterijas un Latvijas laikos būvēto bunkuru atradīsim 
ieslēptus kāpās. Pastaigā pa Mangaļsalas molu iepazīsim Rīgas vārtus.
! Izvēlieties garai pastaigai brīvā dabā un laika apstākļiem piemērotus apavus un apģērbu, iesakām līdzi ņemt lukturīšus pazemes bunkuru 
apskatei.

MIERA IELA KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
Rīgas robežas – Raunas un Pēterburgas vārti, Lielā pumpja laukums un zirgu un elektriskā tramvaja galapunkts.
Šarlotentāle un senākā apkaimes ēka  – Šarlotes muižiņa. Maikapara nams un Franču licejs. Miera iela  – 
kādreizējais ceļš uz kapsētu un kara hospitāli. Rūpnieciskā Ārrīga – vienīgā vēl reāli strādājošā Miera ielas fabrika 
Laima, Stricka alus brūvētava, Binga adatu fabrika, Etna, Parīzes komūna, Tabakas fabrika, Leitāna velosipēdu fabrika. Bagātīgs arhitektūras 
mantojums – koka mājas, ievērojamu meistaru veidoti jūgendstila nami, sešas baznīcas un, protams, industriālā arhitektūra. Lielie kapi, 
kuros apglabāti desmitiem tūkstošu rīdzinieku, viņu vidū gan daudzas vācbaltu aristokrātijas ģimenes, gan ievērojami latviešu kultūras 
darbinieki. Kara hospitālis – savulaik lielākā mūra ēka ārpus Vecrīgas. 

RĪGAS VĀRTI – DAUGAVGRĪVA KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU 3,5 stundas
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.

LIELIE KAPI KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
Lielo kapu sākums ir saistīts ar 18. gadsimta beigām, kad Krievijas impērijā plosījās mēris. Lai to apkarotu,
1772. gadā ar ķeizarienes Katrīnas II pavēli aizliedza turpmāk mirušos apglabāt baznīcās un tām blakus esošajās 
kapsētās. Rīgā jauno kapsētu izveidoja 1773. gada sākumā, ierādot zemi apmēram 800 metrus aiz pilsētas 
palisādes žoga. Sākumā tās bija vairākas katrai Rīgas draudzei piederošas kapsētas, kas 19. gadsimta laikā saplūda vienā lielā apbedījumu 
vietā. Lielajos kapos apbedīti daudzi ievērojami rīdzinieki. Un kaut arī kapi 20. gadsimta laikā ir postīti un šobrīd pārvērsti par memoriālu 
parku, tajos arvien var atrast izcilu personu kapavietas un pieminekļus. Apbedīto vidū ir ievērojami arhitekti, būvuzņēmēji, pilsētas 
galvas, mākslinieki un citi, kuru devums Rīgas attīstībā ir ļoti nozīmīgs, – ekskursija fokusējas uz šo personību apbedījumu vietām, 
atsevišķu vērību veltot arī latviešu nacionālās atmodas darboņu pieminekļiem. 
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SARKANDAUGAVA KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
Sarkandaugava nereti tiek saukta par Rīgas rūpniecības šūpuli – 19. gadsimta nogalē un 20. gadsimta sākumā 
te darbojās dažādi kokapstrādes, mašīnbūves, stikla, gumijas un ķīmijas industrijas uzņēmumi, un 
daudzi no tiem savu darbību tādā vai citādā veidā turpināja arī padomju gados. Starp ievērojamākajām 
un lielākajām ražotnēm ir jāmin Latvijas bērzs, RAF, Provodņiks / RER, Buffalo / Bolševička, Waldschlösschen / Aldaris u.  c. Līdztekus 
rūpnīcām Sarkandaugavā vēsturiski izveidojusies tipoloģiski daudzveidīga strādnieku mājokļu apbūve, kas pārstāv dažādos 19. un 20. 
gs. periodus, – gan mazstāvu koka māju kvartāli, gan izteiksmīgi Staļina laika nami, gan atšķirīgi 20. gs. 60.–80. gadu modernisma 
dzīvojamo ēku puduri. Apkaimes identitāti nosaka arī īpašais ģeogrāfiskais novietojums – Daugavas senkrasta nogāze, un pievilcību 
papildus vairo sabiedriskās ēkas – skolas, trīs baznīcas, Pavasara biedrības nams (kultūras nams Draudzība), kā arī tramvaja līnija, kas 
piešķir apkaimei nepārprotami pilsētniecisko gaisotni. 

KATOĻU IELA UN MASKAVAS FORŠTATE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
Jēzusbaznīca. Pilsētas palisādes un Jāņa vārti. Inča muiža un Inča dambis – tagadējā Maskavas iela. Vecā jaunā 
sinagoga, veselības aizsargāšanas biedrība Oze un Rīgas geto, un karagūstekņu nometināšanas vieta. Katoļu 
iela ar pareizticīgo Visu Svēto baznīcu, katoļu Sv. Franciska baznīcu. Kādreizējās kapsētas, kas pārvērstas par 
parkiem – Miera dārzs un Klusais dārzs. Kalupes iela un apgleznotais gājēju tunelis Ģertrūdes ielas galā. Ivana kapi ar vecticībnieku 
apbedījumiem un divām baznīcām. Pilsētbūvniecības eksperiments – kvartāls starp Sadovņikova, Krāslavas un Jēkabpils ielām.

MASKAVAS IELA UN FORŠTATE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
Maskavas iela. Bikur Holim slimnīca, ebreju dzemdību nams un ebreju bāreņu nams. Kultūras akadēmijas 
komplekss – klosteris, ugunsdzēsēju depo vai kompartijas kinoteātris? Siena tirgus un Mazais geto. Maskavas 
dārzs. Rīgas pilsētas ūdensvada iestāde un tramvaju depo. Sarkanās Vīnes noskaņas  – pilsētas blokmājas 
Lomonosova ielā. Mihaila Eizenšteina jūgendstils Maskavas priekšpilsētā un garnizona kazarmas. Vecie ebreju 
kapi un vecticībnieku un pareizticīgo kapsēta – Ivana kapi.

GRĪZIŅKALNA APBŪVE KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
Grīziņkalna nosaukums ir cēlies no tirgotāja Grīzena uzvārda, kurš 18. gadsimtā šeit iegādājās nelielu koka muižu, 
taču kopš 19. gadsimta beigām rajons attīstījies kā strādnieku Ārrīga ar atsevišķām rūpnīcām un strādnieku 
mājokļu apbūvi – izteiksmīgām koka māju ielām un visumā pieticīgiem mūra namiem. 19. gs. 80. gadu rajona 
plānojums – Mūrnieku un Pļavas iela. Apkaimes centrs ir Pāvila baznīca un Sarkanā krusta ēkas. Asara ielas blokmāja un Jūraszirgs. 
Ziedoņdārzs un 1905. gada parks. Vārnu ielas republika, Bille, Augusta Deglava Rīdzinieki un Ghetto games. Pēdējo 15 gadu pilsētvides 
atveseļošanas projekti un Koka Rīgas centrs.

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
vidusdaļa  – kādreizējais zvejnieku ciems  – bija saglabājusies salīdzinoši neskarta līdz pat 20. gs. 90. gadu 
beigām. Tuvums pilsētas centram un ekskluzīvie Daugavas un vecpilsētas skati bija galvenais iemesls 
rajona ģentrifikācijai (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.
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ĀGENSKALNA ARHITEKTŪRA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
Āgenskalna apkaimes sākums vietā, kur pie Daugavas pārceltuves sākās senie satiksmes ceļi – tagadējā Kalnciema 
un Daugavgrīvas iela, nedaudz tālāk – arī Nometņu un Slokas iela. Vecā Āgenskalna centrs ar Trīsvienības 
baznīcu, Pečaka un Hanškinēvica namiem, vieta, kur savulaik atradās vecais tirgus, policijas iecirknis, veikali, 
traktieri un Āgenskalna parks. Pārdaugavas koka apbūve starp Smiļģa, Nometņu un Kalnciema ielu, ko papildina atsevišķas jūgendstila 
un starpkaru modernisma ēkas. Amālijas iela 5a, kas atspoguļota fotomākslinieces Intas Rukas fotoizstādē un grāmatās, Hartmaņa 
muižiņas ansamblis, t. s. Kalnciema kvartāls un ūdenstornis. Mārtiņa baznīca, arhīvu komplekss un Švarcmuiža. Lielie 20. gs. satiksmes 
infrastruktūras projekti – Slokas ielas pagarinājums un Vanšu tilts, kas kādreiz vienoto pilsētvidi sadalījuši atsevišķos fragmentos.

TORŅAKALNS KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
Torņakalna nosaukuma izcelsme ir saistīta ar t. s. Sarkano torni – viduslaiku sargpunktu iepretim Rīgai upes
pretējā krastā, blakus vietai, kur kādreiz Daugavā ieplūda Mārupīte. Zviedru laikos šai vietā tika izbūvēti plašāki 
nocietinājumi – Kobronskanste, bet šodien ir skatāmas topošā Latvijas Universitātes kompleksa pirmās divas 
ēkas. Netālu atrodamas vecās Jelgavas stacijas atliekas. Taču par īsto Torņakalnu tiek uzskatīta apkaime, kas veidojusies Daugavas 
krasta augstākajā daļā, gar senajiem satiksmes ceļiem – Jelgavas un Bauskas ielu, kā arī gar Jelgavas un Tukuma dzelzceļa līnijām. Pilsētas 
nomalei raksturīgā mazstāvu apbūve, puspamestas rūpnīcas veido apkaimes gaisotni, ko košāku padara Māras dīķis un Arkādijas 
parks, un tiem piegulošie rajoni ar lepnākām savrupmājām.

SARKANDAUGAVA AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU 3 stundas
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.

BRĀĻU UN MEŽA KAPOS KOPĀ AR VĒSTURNIEKU ROBERTU ĶIPURU 3 stundas
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 frontes pretējās 
pusēs karojušie. Meža kapi ir mūsu 20. gadsimta vēstures spogulis. Skatīsim un atminēsimies prezidentus, 
karavīrus un izcilus Latvijas vēstures un simtgades līderus.

DAUGAVAS SALAS UN PĀRDAUGAVA AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU 4 stundas
Ekskursija ar saviem velosipēdiem. Kopējais garums 16–18 km.
Sākums Daugavas labajā krastā – Spīķeru kvartāls un promenāde. Pāri Salu tiltam – Zaķusala un Lucavsala 
ar nesen ierīkoto parku un pludmali. Kādreizējās Daugavas salas, kas nu jau kļuvušas par kreisā krasta daļu: 
Bieķensala, Mūkusala, Klīversala. Bijusī Kobronskanstes un Sarkanā torņa vieta, kādreizējā Mārupītes ieteka, – tagad LU kvartāls ar divām 
jaunceltajām ēkām. Noslēpumainās vecās Jelgavas stacijas atliekas. Kādreizējās rosīgās Jelgavas priekšpilsētas kodols bijušajā pontonu 
tilta galā – Akmeņu un Valguma ielas. Vecais Āgenskalns ar Trīsvienības baznīcu, izteiksmīgo Pečaka namu un kādreizējo Āgenskalna 
tirgus vietu. Āgenskalna koka māju ieliņas. Lielie 20. gadsimta satiksmes infrastruktūras projekti, kas pārvērtuši Āgenskalnu, – Slokas 
ielas pagarinājums un Vanšu tilts. Noslēgumā – Ķīpsalas senākā daļa.
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ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI ĢIMENĒM, SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM
DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU (VIKTORU KALNIŅU)     Īpašs piedāvājums skolotājiem 1 diena
Viena no skaistākajām neobaroka stila muižām Vidzemē – Dikļu pils, kurā šobrīd izvietotas ~100 mūsdienu
Latvijas mākslinieku  – E. Grūbes, A. Naumova, V. Zariņas, N. Brasliņa u.  c.  – gleznas, kā arī apskatāmi lieliski 
atjaunotie unikālie pils kamīni. Pasakas un stāsti, tēlnieku Rūrānu veidotās koka figūras Vika pasaku parkā. 
Leģendām apvītais Zilaiskalns. Dikļu Dziesmusvētku muzejs.

LAIŽAM DABĀ KOPĀ AR MĀRI OLTI 1 diena
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.

EKSPEDĪCIJA UN KOPŠANAS TALKA KURZEMES PUSĒ KOPĀ AR GUNTI ENIŅU 1 diena
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 Kurzemes pusi – Zentenes parku. Lūkosimies uz Latvijas lepnumiem dižozoliem – daudzu notikumu lieciniekiem 
gadsimtu garumā. Pēc talkas – godam nopelnīts talcinieku pikniks. Apsekosim un pārmērīsim vairākus dižkokus. Ieklausīsimies stāstos par 
krusta kokiem, upurakmeņiem un dižakmeņiem.

PIE PUTNIEM LUBĀNA KLĀNOS KOPĀ AR ORNITOLOGU DMITRIJU BOIKO 1 diena
Degumnieku lauki – svarīga un interesanta vieta caurceļojošām zosīm. Pārsvarā sējas un baltpieres zosīm. Putnu 
skaits var būt no dažiem desmitiem līdz dažiem tūkstošiem. Redzēsim un dzirdēsim arī ķīvītes, lauku cīruļus, 
dzērves. Piestāsim pie dažiem putnu vērošanas torņiem, no kuriem redzamas ne tikai dažādas putnu sugas, 
bet arī apkārtējā ainava ar dambjiem, kanāliem, niedrāju masīviem, Akmeņsala un milzīgais ezera ūdens klajs; applūstoši krūmāji, mitras 
pļavas, aizaugušais ezers. No putniem var novērot uz Akmeņsalas ligzdojošus jūraskraukļus, lielos, baltos gārņus, zivju gārņus, dažādu 
sugu pīles, kaijas un zīriņus, niedrājā un apkārtnē dziedošus ķauķus un citu sīko zvirbuļveidīgo putnu dziesmas. Neliela pastaiga pa dambi 
gar Aiviekstes upi pie Lubāna mitrāja informācijas centra. Mēģināsim saskatīt ezerā un upē mītošās putnu sugas (cekuldūkurus, dažādas 
pīļu sugas, kaijas), kā arī iepazīt mazo zvirbuļveidīgo putnu balsis: ķauķu, vālodzes, stērstes utt. Ūdenstūrisma attīstības centra Bāka skatu 
platforma. Tas ir viens no skaistākajiem un ievērojamākajiem apskates objektiem Lubāna ezera apkārtē. No platformas novērosim dažādu 
sugu pīles, kaijas, zīriņus, gulbjus. Ja paveiksies, arī jūras ērgli un zivju ērgli. Pastaiga pa Teirumnīku purva taku. Iepazīsim meža un purva 
putnu balsis. Pusdienas Īdeņā (cenā).

SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ     Īpašs piedāvājums skolotājiem 1 diena
Abavas senleja. Sabiles Velnala un Velnakmens. Pastaiga Drubazu dabas takā vietējā gida pavadībā, saimnieka 
pašdarinātās produkcijas degustācija. Kolorītais suiteņu priekšnesums, dziedāšana, apdziedāšanās un 
amizierēšanās. Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā, arī sklandraušu baudīšana...
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PĀRGĀJIENI
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI 1 diena
 Pārgājiens ziemā, kad ūdenskritumi pārvēršas ledus ērģelēs: Kraukļkalna ieža leduskritums, Ledala, 
Jāņuvārtu ieža sarkanais leduskritums, Ērģeļu klinšu ledus stabs, Vizuļu leduskritums, Daudas leduskritums.

CECĪĻU UN CĪRULĪŠU DABAS TAKA LIELDIENĀS 1 diena
Iesākumā aplūkosim Ieriķupītes ūdenskritumu kaskādes, bijušās Grūbes dzirnavas ar atjaunoto dzirnavratu.
Taku papildina dažādas mākslinieku instalācijas un skulptūras... Nelielā Ieriķupīte var lepoties ar skaistiem 
stāvkrastiem un septiņiem 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,
pa ceļam apskatāma arī lauku saimniecība, brangs laukakmens – Vizlas (Žākļu) dižakmens (1978. g. šajā upes 
posmā uzņemtas epizodes filmai Pūt, vējiņi!) un senais tilts pār Vizlas upi, kas ir vecākais arkveida tilts Latvijā. 
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. 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. 

SEDAS TĪRELIS UN ZIEMEĻGAUJA 1 diena
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. Ziemeļgauja – 
Latvijas un Baltijas mērogā unikāla teritorija, kas stiepjas no Valmieras līdz pat Gulbenes rajonam un kuras galvenā ass ir neregulētās 
Gaujas ieleja ar blīvu vecupju sistēmu un no bioloģiskās daudzveidības viedokļa vērtīgām pļavām to krastos, ozolu un platlapju audzēm. 
Daudzu retu un aizsargājamu putnu, īpaši griežu, dzeņu, medņu u. c. sugu dzīves un vairošanās vieta. Ziemeļgaujas ielejai raksturīga 
mozaīkveida ainava ar ievērojamu biotopu un sugu daudzveidību. Zīles taka un Vekšu taka ( 2,5 km). Iepazīsim Eiropas nozīmes īpaši 
aizsargājamus mežu biotopus, nogāžu un upju palieņu mežus, kuros aug veci, simtgadīgi ozoli un citi platlapji. Cirgaļu skatu tornis. 
Vijciema čiekuru kalte, kur ar simtgadīgām metodēm vēl joprojām tiek iegūtas sēklas no priežu čiekuriem.

SKAŅĀKALNA MŪZIKAS SKAŅAS 1 diena
Dosimies izpētīt noslēpumaino Gudzona alu, kur meklējams arī dzidrs avots un niša – tā sauktā Gudzonu pirtiņa,
ko vietējie senāk izmantojuši kā pirti. Pārgājiens pa Dauģēnu dabas taku ļaus izbaudīt Salacas senlejas krāšņās 
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.
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CĒRTENES PILSKALNA NOSLĒPUMI UN SMILTENES EZERAINE 1 diena
Pārgājiens pa Smiltenes apkārtnes takām, baudot spirdzinošo priežu mežu, ainaviskos ezeru krastus un arī 
piepūšot vaigus, lai tiktu vienā otrā stāvajā paugurā. Cērtenes pilskalns  – vissenākais Smiltenes vēstures 
pagātnes liecinieks. Pilskalna augstums no Cērtenes upītes puses sasniedz gandrīz 25  m un uzskatāms 
par vienu no stāvakajiem pilskalniem. Lai pilskalnu nocietinātu, tam visapkārt izrakts līdz 12  m dziļš grāvis, ko uzskata par vienu no 
grandiozākajām fortifikācijas būvēm Latvijas pilskalnos. Iespējams, Cērtenes pilskalns ir viens no mūsu senajiem dubultsvētkalniem un šī 
vieta senatnē bijusi ievērojams un nozīmīgs centrs plašai apkārtnei, kas vienlaikus varējis uzņemt daudzus tūkstošus cilvēku. Klievezers. 
Meteorīta krāteris  – aplūkosim šo objektu, kas ir kā neatminēta mīkla. Meteorīta sprādziena rezultāts vai dabas veidojums? Īpatnējs 
dabas veidojums, apaļa bedre ar nelielu valni. Skaidrosim tā izcelsmi. Vecsautiņu avoti – spēcīgu avotu grupa izplūst nelielā pašu avotu 
veidotā baseinā. Avotu neparastu dara mutuļojošo balto smilšu laukumiņu kontrasts ar tumšajām, kūdrainajām baseina nogulsnēm. 
Silvas dendroloģiskais parks ar aptuveni 200 koku un krūmu sugām. Vairākām sugām tā ir tālākā augšanas vieta uz ziemeļiem. Dosimies 
baudīt gleznainā Niedrāja ezera apkārtnes pauguroto reljefu, kur slēpjas vairāki mazi meža ezeriņi.

NO OLIŅKALNA LĪDZ GAIZIŅKALNAM 1 diena
Vidzemes zudušais pilskalns – Oliņkalns. Tas bijis viens no Latvijas lielākajiem pilskalniem, kuram līdz 20 m
augstā Andreja klints bijusi Daugavas kanjona sastāvdaļa un vieta, kur kādreiz trenējušies Latvijas alpīnisti. 
UNESCO Pasaules matojuma sarakstā un valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā iekļautais Ziestu (Sestu) kalns. Sausnējas 
pagasta vēstures muzejs Līdumi, kur iepazīsim Strūves ģeodēziskā loka nozīmi zemes uzmērīšanā un visā cilvēces vēsturē. Rūdolfa 
Blaumaņa memoriālais muzejs Braki un Silmaču pankūkas (iekļauts cenā). Iepazīsimies ar latviešu mūzikas kultūras pamatlicēju, 
brāļu Jurjānu dzimtajām mājām Meņģeļi, kuras pārtapušas par muzeju un atpūtas kompleksu, saglabājot senatnes elpu. Jāņkalnu 
saimniecība, kur audzē dažādas ogas: lielogu mellenes, dzērvenes, avenes, zemenes u. c. Ogu un ogu produkcijas degustācija (sukādes, 
sulas, ievārījumi, tējas). Gaiziņkalna dabas taka un skatu tornis – pastaiga un kāpiens Gaiziņkalnā. Bākūžu lielpaugura Laktas kalns 
(250 m v.j.l.) bijis viens no Strūves triangulācijas punktiem.

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 
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 – no vietējiem 
labumiem. Baudīsim kokles maigo skanējumu, kas atbalsosies dabas koncertzālē.

KUR TEIČU TĪRELIS PLEŠAS UN GAIZIŅA EGLES DEBESĪS STIEPJAS 1 diena
Kristakrūga skatu tornis, kur paveras elpu aizraujošs skats uz Teiču purva plašumiem. Teiču dabas rezervāts
ir ne tikai lielākais dabas rezervāts Latvijā, tā ir unikāla dabas teritorija, purvi un putni. Teiču purvs ir viens no 
lielākajiem un neskartākajiem purviem Baltijā, kas ir iekļauts Ramsāres konvencijas starptautiski nozīmīgo mitrāju sarakstā. Tā ir nozīmīga 
putnu atpūtas vieta pirms sezonālajām migrācijām. Šeit vienkopus iespējams ieraudzīt līdz 1500 dzērvju un līdz 8000 zosu. Iepazīt šo 
unikālo dabas nostūri dosimies kopā ar vietējo gidu pārgājienā pa Sildu taku (3 km). Tev pavērsies brīnišķīgas neskarta purva ainavas. 
Iepazīsi dažādus purva tipus, varēsi vērot akačus un lāmas no purva laipu drošā pamata, kā arī vērties divu purva ezeru  – Sildu un 
Dzērvītes – zilajās acīs. Krustkalnu dabas rezervāts dibināts 1977. gadā, lai saglabātu šeit izveidojušos īpatnējos dabas kompleksus, 
ko veido Madonas–Trepes vaļņa reljefs. Te augstas pauguru virsotnes mijas ar dziļām ieplakām, kurās izveidojušies nelieli ezeri un purvi, 
kā arī daudzi avoti. Šādos apstākļos Krustkalnos ir izveidojusies bagāta augu un dzīvnieku valsts. Pārgājiens Krākas avotu takā (2 km). 
Krustkalnu skatu tornis. Kāpiens Latvijas augstākajā kalnā  – Gaiziņkalnā. Kā reiz Reinis Kaudzīte rakstījis: “Uz Gaiziņa atradām linus, 
gandrīz pašā augstumā iesētus un diezgan kupli paaugušus... Itin kā uz pašas Gaiziņa muguras būtu auglībai un jaukumam robeža likta, tā 
manim toreiz tur izskatījās.” Tagad vairs lini nekuplo, bet staltas egles gan debesīs stiepjas...
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NO AUGSTROZES LĪDZ ZILAJAM KALNAM 1 diena
Teikām un leģendām apvītais Augstrozes pilskalns ir noaudzis ar simtgadīgiem platlapju kokiem, kas rudenī ir
īpaši krāsaini. Pilskalnā redzamās pilsdrupas ir 1272. gadā celtās Rīgas arhibīskapa vasaļa pils atliekas. No 
pilsdrupām paveras izcils skats uz ainavu, ko veido Augstrozes Lielezers un Madiešēnu purvs. Varenā simtgadīgā lapegļu aleja aizvedīs 
mūs uz Augstrozes muižu, baznīcu un kapsētu. Pie Augstrozes dievnama iepletušies Liepleju elku ozoli ir kā atgādinājums par laikiem 
pirms kristīgās ticības. Pusdienas (cenā). Noskaidrosim, kas tie tādi drumlini un ko tie lielā skaitā dara šajā pusē. Zilaiskalns – slavenākais 
no Latvijas Zilajiem kalniem, un to apvij senatnes un burvestību gaisotne. Kaut arī līdz šim pieņēmums, ka šī ir bijusi senlatviešu svētvieta, 
faktisku un neapstrīdamu apstiprinājumu nav guvis, daudzās teikas, nostāsti un kultūrvēsturisko objektu koncentrācija kalna apkārtnē 
liecina par Zilākalna nozīmīgo lomu. Purezera purva taka ir nepilnus 4 km gara. Tā ir apļveida taka, kas sākas skaistā mežā, kur jāmāk 
lavierēt starp mazām eglītēm un kritušiem kokiem. Izejot no meža, uzreiz nomainās ainava. Sajūta ir sirreāla, jo priekšā paveras ezers, 
kam apkārt vijas purva taka no dēlīšu laipām. Niedrāju–Pilkas purva dabas taka ar gājienu pa dēļu laipām un kāpienu skatu tornī. Senā 
Ainažu–Valmieras mazbānīša līnija un tās atstātās pēdas.

SENĀ IMERA 1 diena
Divas senas un ļoti svarīgas kaujas norisinājās Imeras upes krastos 1210. un 1223. gadā. Par tām zināmu
apstākļu dēļ klusē Latvijas vēstures mācību grāmatas, bet tās, jo sevišķi 1223. gadā izcīnīto uzvaru, slavina un 
apraksta vairāki Livonijas viduslaiku hroniku autori. Visi kā viens piemin īpašos apstākļus, kādos šī uzvara gūta. Rīdzinieki bija savākuši 
iespaidīgu karaspēku, bīskaps Alberts bija atgriezies no karotāju vervēšanas brauciena pa vācu zemēm, kur viņa aicinājums šoreiz bija 
guvis īpaši iespaidīgu atbalstu. Rīgā ieradās arī Saksijas hercogs Alberts ar iespaidīgu pavadonību. Un gluži kā bruņinieku romānā, 
spožais karaspēks devās iekšā Lielajā mežā...
Vai ir iespējams izsekot šiem notikumiem dabā? Uzkāpsim uz vēstures pēddziņu takas un soli solī apsekosim vietas, kur norisinājās 
hronikās rakstītais. 18 km burvīgas dabas rudenīgā lapu rotā, seni kara ceļi, mainīgs reljefs un vēstures elpa – tā var raksturot šo aktīvo 
dienu Pārgaujas novadā. Gida, novadpētnieka un vēsturiskās rekonstrukcijas kustības ciltstēva Andra Geidāna vadībā analizēsim 
vēsturiskos nostāstus, izmēģināsim senlaiku rīkus un sekosim galveno varoņu gaitām visas dienas garumā. Dienas vidū – piknika pauze 
pie ugunskura ar Raiskuma mājražotāju produkcijas degustāciju, karstu zāļu tēju.

EMBŪTES DABAS PARKA PAKALNOS 1 diena
Dosimies uz Lejaskurzemi, uz Embūtes pauguraini, kuru dēvē arī par Dienvidkurzemes Šveici! Embūtes dabas 
parks, saukts par Embūtes senleju, ir viena no skaistākajām, interesantākajām un noslēpumainākajām Kurzemes 
vietām. Pastaiga pa leģendām un teikām apvīto lokveida dabas taku (~3 km gara, ar ļoti paugurainu reljefu). Romantiskā teika par 
kuršu vadoņa Induļa un vācu komtura meitas Ārijas mīlestību. 1977.  g. Embūtē tika izveidots dabas parks senlejas vērtīgo gravu un 
nogāžu mežu aizsardzībai. Dabas takā ir skatu platformas un skatu tornis. Lielākais Latvijas dzidravots – Lielbātas avots. Tas tiek uzskatīts 
par dziedniecisku un maģisku, jo tek no rietumiem uz austrumiem pretī saulei. Volzbaha kalna ainaviskie dabas skati. Padomju armijas 
aviācijas bāzes – Vaiņodes lidlauka – apskate. Savdabīgais un noslēpumiem bagātais Aizvīķu mežaparks, tā maģiskie stāsti un unikālās 
koktēlnieka Egona Ķeruža koka skupltūras, kurās iemiesotas gan vietējo dzīvesstāstu detaļas, gan visas latviešu tautas vēsturiskie 
notikumi. Pastaiga pa pauguraino parka reljefu vietējā gida pavadībā, klausoties stāstos un nokļūstot mazliet citādā realitātē. 

NO VĒJAINĀ KOLKASRAGA LĪDZ SLĪTERES SILIEM UN PURVIEM 1 diena
Ēvažu dabas taka un stāvkrasts pie pašas Slīteres nacionālā parka robežas, iespējams apskatīt vienu no retajiem
Rīgas jūras līča stāvkrastiem. Tā augstums 8–15 m. Kolkasrags – vieta, kur tiekas Dižjūra ar Mazjūru, saullēkts 
ar saulrietu, putnu ceļi un kuģu ceļi... Pastaiga gar jūru un priežu taku. Dosimies nelielā pārgājienā Pēterezera dabas takā (3,4 km). Taka 
ved pāri senām kāpām (kangariem) un mitrām starpkāpu ieplakām (vigām), kas veidojušās pirms vairākiem tūkstošiem gadu, kad šeit 
vēl viļņojās jūra. Meklēsim senās Ziemeļkurzemes šaursliežu dzelzceļa līnijas pēdas. Kāpsim apkārtnes augstākajā kangarā – Stiebrkalnā. 
Skatīsim savdabīgu ainavu, ko veido zāļu purviņi, lāmas, upītes un ezeriņi. Apciemosim vienu no varenākajiem Kurzemes milžiem  – 
Rīgzemju dižozolu –, kas ir trešais resnākais koks visā Baltijā. Skatīsim plašo ainavu no Slīteres Zilokalnu kraujas. Kāpsim Šlīteres bākā 
un baudīsim pasakaino panorāmu ar Latvijas zaļo zeltu. 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).
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SVEĶUPE UN LENČUPES KANJONS 1 diena
Skaists un iespaidiem bagāts pārgājiens gar Sveķupes un Lenčupes krastiem Raiskuma apkārtnē. Krāšņa un 
mežonīga daba ar dziļām ielejām un gleznainiem upes ielokiem slēpj sevī virkni senvietu un arheoloģisku 
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.
Šis ir ne vien novads ar ļoti bagātu kultūrvēsturisko mantojumu, bet arī ar lielāko sniega garantu, jo tepat līdzās 
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 1 diena
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.

MORDANGAS MEŽA EZERU SONĀTE 1 diena
Mordangas apkārtnē ir vairāki ezeri ar interesantiem nosaukumiem: Zilonis, Gulbis, Kleinis, Rūmiķis, Vēžezers,
Segliņu ezers, Sluju ezers, Sausmežu ezers un vēl virkne citu. Apkārtni rotā skaisti priežu meži ar iekšzemes 
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 Kāņezeru.

ZEBRUS EZERS UN KRIEVKALNI 1 diena
Dosimies pārgājienā apkārt vienam no lielākajiem Zemgales ezeriem – gleznainajam Zebrus ezeram. Rakstnieks 
Kārlis Ieviņš to ir nodēvējis par teiksmoto ezeru, kura krastos staro seno, brīvo latvju dzīves burvība. Starp Svētes un 
Zebrus ezeriem paceļas 20 m augstais Elku kalns. Elku kalnu uzskata par senču dievu pielūgšanas un upurēšanas 
vietu. Ezerlūķu pilskalns – ap 30 m augstajā pilskalnā pacēlusies senlatviešu pils. Nostāsti vēstī par Priesteru ceļu – akmeņainu sēkli, kas 
no Elku kalna vedis pāri ezeram uz Ezerlūķu pilskalnu. Tālāk taka aizvedīs arī līdz Krievkalniem, Lielajam Vipēdes ezeram, Slagūnes skoliņai, 
Cibēnu upurakmenim un citiem savdabīgiem objektiem. Mežiem apaugušais Krievkalnu garais valnis ievērojams ar neparastu vaļņa 
formas reljefu. Augstākā vieta paceļas 149 m virs jūras līmeņa. Virsotnei ir stāvas jumta kores forma, no tās paveras skats uz Zemgales 
plašumiem.

IMULAS UN AMULAS KRASTI VIZBUĻU ZIEDOS 1 diena
Dosimies pārgājienā pa gleznainajiem Imulas un Amulas krastiem, baudot ainavu dažādību: stāvi upes krasti,
dolomīta atsegumi, sānu gravas, pļavas un nogāzes, kā arī avoti, kas iztek upes terašu nogāzēs. Tāpat vērojama 
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.
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AMATAS KRASTU LĪKLOČOS 1 diena
Pārgājienā acis priecēs mežonīga daba, gleznaini skati, dažādu nokrāsu smilšakmeņu un dolomītu atsegumi.
Visus nosaukumus neuzskaitīsim, katram ir sava krāsa un savs stāsts. Pieminēšanas vērti noteikti ir: Zvārtes 
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.

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 
pirmatnējās 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.

BRASLAS KLINTIS UN SENIE MEŽI 1 diena
Pārgājienā acis priecēs mežonīga daba, gleznaini skati, dažādu nokrāsu smilšakmeņu atsegumi. Visus nosaukumus 
neuzskaitīsim, katram ir sava krāsa un savs stāsts. Pieminēšanas vērti noteikti ir: Slūnu iezis – varenas smilšakmens 
klintis, kas izskata ziņā atgādina Latvijas kontūru, Braslas HES, Varšavu un Aņites ieži, kuros atrodami uzraksti, 
sākot no 19. gs. beigām. Krauļukalna iezis un Jāņa vārti, kur ziemā veidojas skaisti leduskritumi. Buļu iezis – iespaidīgu izmēru augsts 
atsegumu komplekss 110 m garumā. Melnais iezis nosaukumu ieguvis, pateicoties melno ķērpju apaugumam. Viegli nebūs, bet katri 
pūliņi, iekarojot līdz 40 m augstās iežu virsotnes, radīs gandarījumu par paveikto un priecēs kā acis, tā sirdi. Taka vedīs līdz ar līkumaino 
Braslas tecējumu. Baudīsim ainavas un skatīsim brīvdabas ģeoloģijas muzeju, izzinot kādu nelielu daļu no bagātās Zemes ģeoloģiskās 
vēstures. Straupes Vējiņu pazemes ezeri – lielākā pazemes ezeru sistēma Baltijā. Stāvi krasti, ēnainas gravas, smilšakmens atsegumi, 
milzīgas bedres un divas noslēpumainas alas ar dzidru ūdeni, kura temperatūra ir nemainīgi svaiga.

TALSU PAUGURAINES PAKALNOS 1 diena
Dabas parks Talsu pauguraine ir viens no Ziemeļkurzemes dabas apstākļu ziņā daudzveidīgākajiem
apvidiem ar izteikti paugurainu reljefu un vairākiem nelieliem, bet dziļiem ezeriem. Izcili ainaviska teritorija!
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.

PA RŪSIŅA PĒDĀM PIE KVĒPENES MILŽIEM 1 diena
Aktīvs pārgājiens caur vienu no Gaujmalas senākajiem mežiem – pa Beverīnas ceļu, sasniedzot karavadoņa 
Rūsiņa Sotekli – Kvēpenes pilskalnu. Sekojot rakstiem Indriķa hronikā, dosimies ekskursijā pa pēdām vienam 
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.
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GAUJAS SENLEJA 1 diena
Kad rudens sāk izgreznot Latviju, dosimies baudīt Gaujas senleju. Varenās Ķūķu klintis ir augstākais devona iežu 
atsegums Latvijā – 43 m. Ķūķu klintis strauji maina savu izskatu upes erozijas un daudzo noslīdeņu dēļ – dažu 
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. Simtgadīgie 
Gaujas meži, Vecupes un sānu gravas, kur vietām relatīvais augstums sasniedz 70 m!

MEŽONĪGIE RAUŅA KRASTI 1 diena
Kad gājputni devušies uz siltajām zemēm, birst pēdējās lapas un dabā iestājies klusums, dosimies ieklausīties 
Rauņa straujajā tecējumā. Pārgājiens pa līkumotajiem Rauņa upes krastiem ir piemērots mežonīgās dabas 
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.

KĀJĀM SĒLIJAS PUSĒ 1 diena
Iesāksim sērīgi, apmeklējot Bārbeles sēravotu un Kulšēnu sēravotu, kas ir viens no ūdeņiem bagātākajiem 
avotiem Latvijā. To krāsa un aromāts liek aizdomāties par ainām no citām planētām. Aklā purva taka ~2 km 
pastaiga pa labi iekārtotu purva taku  – šeit varēsim vērot atklātas vai daļēji atklātas, tipiskas augstā purva 
ainavas  – purva ezeriņus, lāmas, kā arī slēgtas mežu ainavas. Saukas dabas parks. Tas veidots, lai saglabātu Augšzemes augstienes 
Sēlijas paugurvaļņa ainavu un biotopus. Teritorijai piešķirts arī Natura 2000 statuss. Saukas ezers  – lielākais ezers Sēlijā! Tā krastos 
vairākas labiekārtotas un publiski pieejamas peldvietas. Ap ezeru ved marķēts velomaršruts 26 kilometru garumā, kas pārsteigs ar 
skaistiem skatiem. Ormaņkalna skatu tornis, kas ļauj apskatīt lielisko Saukas ezera un plašo Sēlijas mežu panorāmu. Gārsenes parks – 
Dienvidsusējas upītes krastos pie Gārsenes pils izveidota vesela dabas taku sistēma (7 km).

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 
izveidojušies vairāki dīķi. Dīķos savairojas mikroorganismi, kas ūdeni iekrāso dzeltenā nokrāsā. Esot šeit, jutīsiet 
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.

PA DABAS UN KULTŪRAS TAKĀM NĪCĀ UN RUCAVĀ 2 dienas
Bernātu dabas parks. Skulpturālie objekti, Latvijas galējais rietumu punkts un vieta, kur prezidents J. Čakste
vēlējies izveidot Latvijas kūrortu. Pārgājiens no Bernātiem uz Pūsēnkalnu gar jūru pa Jūrtaku (6 km). Latvijas 
augstākā kāpa – Pūsēnu kalns. Iespēja iegādāties vietējo zvejnieku kūpinātās zivis. Ieskats Nīcas bagātajās tradīcijās. Senlietu krātuvē 
apskatāmas vairāk nekā gadsimtu vecas slavenā Nīcas tautastērpa detaļas un citas kultūras mantojuma sastāvdaļas: Nīcā austas segas, 
dvieļi, galdauti, dažādi izšuvumi, kā arī adījumi  – cimdi un zeķes. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un vienas no lielākajām 
vējdzirnavām Latvijā – Prenclava dzirnavas Otaņķos. Dosimies iepazīt holandiešu tipa dzirnavas un to mehānismus, kas saglabājušies 
agrākajā izskatā. Bārtas upe sākas Žemaitijas augstienē Lietuvā un tek pa Bārtavas līdzenumu uz piejūras zemieni. Izbrauciens ar 
bartineru (piknika laivu) pa Bārtas upi, klausoties atraktīvo kapteiņu upes stāstos. Garšas kārpiņas lutināsim ar pankūkām, kas ceptas 
turpat uz vietas – laivā (iekļauts cenā!). Vakarēšana kopā ar mākslinieci, hennas meistari un dzīves smalkumu zinātāju Lauru Ditki. Būs 
iespēja iegādāties mandalu gleznas, kristālu rotas un ļauties Lauras brīnumainā hennas zīmēšanas talanta izpausmei.
Papes dabas parks, savvaļas zirgi un govis. Pie Papes ezera 1999. gadā ar Pasaules dabas fonda gādību tika palaisti 18 savvaļas zirgi. 
2004. gadā tiem pievienojās tauru govis. Vietējā gida pavadībā dosimies noskaidrot, kā dzīvniekiem klājas savvaļā. Rucavas kultūras taku 
līkloči ar Kurzemes ēdienu degustāciju tradīciju namā Zvanītāji. Rucavas tautastērpi, cimdi, zeķes un citi meistaru darinājumi. Varēsim 
nobaudīt kādu no tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem. Lejas svētavots. Avota ūdenim tiek piedēvētas dziednieciskas īpašības, turklāt, 
tas ir kāpjošais avots – tas no zemes iztek vertikāli, un ūdens plūsmas ietekmē smiltis mutuļo un vārās. Leģenda vēsta, ka avots radies no 
seno kuršu virsaišu asarām, bet tautas tradīciju kopēji uzskata, ka šī ir viena no dabas svētvietām, kur notikuši senie rituāli. Pārgājiens pa 
Dunikas purva pastaigu taku (5 km). Purvā redzamas mazas, červeļainas priedītes, kas ir vairākus simtus gadu vecas.
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PA JŪRTAKU KURZEMES KRASTĀ 2 dienas
Jūrtaka ir daļa no garās distances pārgājienu maršruta E9 gar Baltijas jūras piekrasti. Latvijā tā sākas pie
Lietuvas–Latvijas robežas, Nidas ciemā, un finišē pie Tallinas ostas Igaunijā. Kopējais Jūrtakas garums: 
~1200 km (~1 500 000 soļu), t.sk. Latvijā – 580 km, Igaunijā – 620 km. Dosimies izbaudīt kaut vai nelielu daļu 
no šīs takas, vērojot daudzveidīgo ainavu, meklējot dzintarus un klausoties dziedošās smiltis zem kājām.
Pārgājiens no Melnsila līdz Kolkai gar Mazjūru (13 km), baudot daļu no Lībiešu krasta jūrmalas liedagiem. Pie Ēvažiem skaists stāvkrasts 
ar īpatnējiem melnakšņiem jūras krastā, kādi citur nav redzami. Stāvkrasta skatu vieta, no kuras vērosim jūru un kuģus pie apvāršņa. 
Skaidrā laikā no stāvkrasta redzama Kolkas bākas saliņa. Šķērsosim mazupītes, strautus un valkus. Ja vien tie nebūs izžuvuši.
Kolkasraga burvība. Kāpiens skatu tornī, kur labi saskatāma Kolkas bāka, jūras plašums un zaļie mežu masīvi. Ja ir labvēlīgs vēja 
virziens un stiprums, Kolkasragā vērojama unikāla parādība – stāvviļņi – tā Mazjūra tiekas ar Dižjūru. Otrā dienā dosimies pārgājienā 
gar Dižjūru no Sārnates līdz Užavai (14 km). Sārnates apkaimē vēl ir redzams Baltijas jūras stāvkrasts, kas ziemeļu virzienā pamazām 
kļūst zemāks, un to nomaina noskalots priekškāpu valnis. Vietām redzami pat dramatiski skati, kur mājas un padomju armijas robežsargu 
atstātās būves kopā ar krastu brūk jūrā. Jūra būves vienkārši noskalo. Starp Vendzavām un Užavas bāku gar jūras krastu ir novērojami 
Latvijai neparasti skati, kas atgādina smilšaini akmeņainus tuksnešus ar nabadzīgu veģetāciju – bijušās padomju armijas poligons. Šeit 
un arī aiz Užavas bākas bijušo poligonu teritorijās mūsdienās ir redzamas pelēkās kāpas. Tuvojoties Užavas ietekai, liedags kļūst aizvien 
plašāks un kāpu vaļņi – zemāki. No romantiskās Užavas bākas paveras skaistākais Jūrtakas skats.

KĀJĀM TĀLAJĀ LATGALĒ  2 dienas
Dosimies baudīt Latgales ainavas burvību tās tālākajos nostūros. Apmeklēsim dažas zināmas un arī mazāk 
zināmas vietas, nelielā grupiņā izstaigāsim vairākas burvīgas dabas takas un ainaviskākajās vietās centīsimies 
iemūžināt neaizmirstamus skatus.
Fotopauze 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. 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. 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 kalna 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 Daugavas upi, kura šeit, Krāslavā, ir īpaši skaista un nepieradināta. Daugavas 
loki 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
SKANOŠĀ VIDZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN VIJOLNIECI PAULU ŠŪMANI 1 diena
Ceļojums pa Vidzemes baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei, 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, salīdzināt dažādo ērģeļu skanējumu. Braucienā pievienosies izcilā vijolniece, Lielās 
mūzikas balvas ieguvēja Paula Šūmane, un ļausimies burvīgam muzikālajam skanējumam.
Jaunā Siguldas katoļu baznīca (1996). Labās akustikas dēļ dievnamā tiek rīkoti dažādi koncerti. Ķempju baznīca – neogotiskajā stilā celtā 
baznīca izceļas ar harmonisko būvapjomu, gaišu un plašu draudzes telpu. Logos skatāmas vitrāžas ar Volfu un Mellinu dzimtas ģerboņiem.
Smiltenes luterāņu baznīca – vienīgā krusta veidā celtā baznīca Latvijā. Interjeru rotā izcili kokgriezumi, baznīcas augšējās sienās viscaur 
vijas latvju raksti. Trikātas Sv. Jāņa baznīca, kur skatāmi vērtīgi baroka mākslas darbi no 18. gadsimta: kancele un cilnis Kristus kristīšana, 
glezna Svētais vakarēdiens un altāris. Rubenes luterāņu baznīca, kuras pirmsākumi meklējami 13. gs. Sākotnēji tā bijusi koka ēka, bet 
tagadējo izskatu baznīca ieguvusi 1739. gadā. Rubenes baznīcas grīdas atjaunošanas laikā 2000. gadā tika atrastas senas kapenes, par kuru 
pastāvēšanu līdz šim nebija ziņu. Tagad baznīcā ir izveidota multimediāla ekspozīcija, kas integrēta atjaunotajā interjerā un ar interaktīvi 
vadāmu videoprojekciju palīdzību stāsta par apkārtnes vēsturi no 13. gs. līdz mūsdienām, īpaši akcentējot Livonijas Indriķa ieguldījumu.

02.07.-03.07. 85

13.08-14.08. 90

14.05. 36

ceļojuma apraksts laiks cena

BALTIJAS VALSTIS
Latvija

18



IZGARŠO VIDZEMES PIEKRASTI 1 diena
Reņģēdāju festivāls, kur ceļ godā reņģi. Ne tikai godā, bet arī galdā! Svētku laikā svaigas reņģes no selgas
ved 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. 
Tirdziņā noteikti jāapmeklē vietējais Dabas maizes degustācijas galds – piedāvājumā maize ar zivīm, saldskābā 
maize ar kaņepēm un arī tradicionālākas maizes. 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. 

GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVU PA DAUGAVU 1 diena
Skrīveru Gotiņu ražotne, kur iespējams redzēt, kā top garšīgās končas. Skrīveru dendrārijs. Garšaugi un eko 
kosmētika Janavās. Likteņdārzs – kultūrvēsturiska piemiņas vieta, kas iemūžina visas Latvijas tautas piemiņu. 
Izbrauciens ar senatnīgo vikingu kuģi Lāčplēsis pa Daugavu.

SKANOŠĀ RĪGAS APKĀRTNE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI  1 diena
Ceļojums pa Rīgas tuvākās un tālākas apkārtnes baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un
vēsturei, 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, salīdzināt dažādo ērģeļu skanējumu.
Garkalnes baznīcas (1848. g.) altārgleznu veidojis Latvijas pirmās brīvvalsts laika gleznotājs A. Annuss. Blakus esošajos kapos apglabāta 
rakstnieka un gleznotāja J. Jaunsudrabiņa māte. Mālpils luterāņu baznīca (1766. g.). Kādreiz zvanu tornis bija atsevišķa celtne blakus 
baznīcai. Baznīcas altāra daļā atrodas kripta, kurā apglabāti ne tikai mācītāji, bet arī Mālpils un apkārtnes muižu īpašnieki. Baznīcas 
ērģeles ir nozīmīgs Latvijas ērģeļu būvētāja Kaspara Skerstena darinātais pēdējais un lielākais instruments. Baznīcas logos skatāmas 
mūsdienīgas vitrāžas. Zaubes baznīca ir unikāla ar Vilhelma fon Strika projektēto torni, kuram nav līdzīgu ne Baltijā, ne Zviedrijā, un 
ozolkoka durvīm, kas ir vairāk nekā 350 gadus vecas. Fasādē izvietotas ļoti šauras un augstas logailas, kas atgādina šaujamlūkas. Skanīgās 
ērģeles gatavojis Jēkabs Jauģietis, kuru uzskata par otro labāko un ražīgāko ērģeļbūvētāju 30. gadu Latvijā. Suntažu baznīca ir novada 
simbols un lepnums – tās kancele, soli un ērģeļu prospekts ir 19. gs. kultūras pieminekļi. Ogres luterāņu baznīcas ķieģeļsarkanās ēkas 
būvi (1929.–1930. g.) vēlīnās neogotikas tradīcijās projektējis arhitekts H. Kundziņš. Baznīcas zvans ar filozofisko gravējumu.

UZ DĀRZIEM VIDZEMES AUGSTIENĒ 1 diena
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. Jāņkalnu 
saimniecība, kur audzē dažādas ogas: lielogu mellenes, dzērvenes, avenes, zemenes u. c. Ogu un ogu produkcijas 
degustācija (sukādes, sulas, ievārījumi, tējas). Kaziņas un siera degustācija z/s Līvi. Igajas dendroloģiskā dārza 
apskate kopā ar saimnieci, runājot par dažādām tēmām: augi dzīvžogiem, pārtikas augi apstādījumos, kokaugi 
kā zemsedzes augi u. c. Konsultācijas dārzu ierīkošanā un kopšanā.

21.05. 38

28.05. 40

04.06. 37

12.06. 40
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DIŽGARU CEĻŠ (ZIEMEĻVIDZEMES LOKS) 1 diena
Edvarda Treimaņa-Zvārguļa dzimtās mājas Leukādijas. Bijis latviešu dzejnieks, satīriķis, aktieris, ierēdnis,
politiķis un grāmatizdevējs, viens no populārākajiem 19./20. gs. mijas autoriem un kupletistiem. Dzejas 
pēcpusdiena Eduarda Veidenbauma Kalāčos. Memoriālajā mājā apskatāma ekspozīcija par dzejnieku, savukārt izstāžu zālē Latvijā 
plašākā Vidzemes pūra lāžu izstāde un 19. gs. saimniecības piederumi. Plašajā dārzā apskatāms piemineklis E. Veidenbaumam (autors 
L.  Blumbergs), Eduarda tēva stādītie ozoli un dārza stūrī paslēpusies neliela guļbūve  – bieži daudzinātā Veidenbauma klētiņa, kurā 
dzejnieks mitinājies vasarās. Ielūkosimies Vidzemes skolotāju semināra ēkā Valkā, kuru dibināja Jānis Cimze. J. Cimze bija pedagogs, 
tautas dziesmu vācējs un harmonizētājs, ērģelnieks, kā arī latviešu kora mūzikas pamatlicējs un profesionālās mūzikas aizsācējs. 
Viņa vadībā Vidzemes skolotāju seminārs kļuva par pirmo latviešu profesionālo skolotāju mācību iestādi, tādēļ J. Cimzi dēvē par skolotāju 
skolotāju. Četrdesmit divu gadu darbības laikā skolotāju seminārā J. Cimze sagatavojis 431 tautskolotāju–diriģentu, kuri aktīvi organizēja 
un vadīja korus. Šī ir ļoti nozīmīga vieta kā latviešiem, tā igauņiem. Seminārā draudzes skolotāja, mācītāja palīga un ērģelnieka izglītību 
ieguva jaunekļi ne tikai no Vidzemes latviešu, bet arī no igauņu daļas. Mūzika Ozolu skolā. Ciemosimies pie Jāņa Lūsēna, kurš pirms 
vairākiem gadiem atgriezies pie savas skolas gadu aizraušanās – jaunu skaņu un tembru meklējumiem un to izmantošanas improvizācijā 
un mūzikā. Ozolu skolas viena no publiskajām funkcijām ir padarīt pieejamu apmeklētājiem mūzikas instrumentu kolekciju, stāstot par 
tiem un demonstrējot. Instrumentu kolekcijā ir dažādi zvanveidīgie, kokļveidīgie un taustiņinstrumenti, kā arī dažādi pūšamie instrumenti. 
Instrumentu kolekcija atrodas skolas lielajā zālē.

PEONIJU ZIEDU TRAKUMS VIDZEMĒ 1 diena
Mežezers un medus! Kurš gan nezina dzirkstošo dzērienu Mežezers un gardo Vinnis medu? Vinnis ir viens no 
lielākajiem medus fasētājiem un izplatītājiem Baltijā. Uzņēmums ne tikai fasē medu, bet arī ražo no tā dažādas 
medus delikateses, lai ikvienam piedāvātu veselīgus un gardus kārumus. Cidoniju dzēriens Mežezers nav vienīgais 
produkts, ko ražo Livonia uzņēmumā, pēdējā gada laikā produktu klāstam pievienojušies vēl citi atspirdzinoši 
sulu dzērieni. Ekskursijas laikā ir iespējams iepazīties ar abiem uzņēmumiem, apskatīties, kā top produkti, kā arī, 
protams, tos nogaršot. Saimniecībā Jaunrūjas nodarbojas ar dekoratīvo ziemciešu, sīko sīpolpuķu, peoniju un 
ūdensrožu audzēšanu. Jaunrūjās saimnieko pazīstamie puķkopji Guna un Jānis Rukšāni, kuriem pievienojusies 
arī dārzniece Līga Popova. Selekcionāra Jāņa Rukšāna lepnums – krokusi – siltumnīcā sāk ziedēt marta vidū. Viņam pieder pasaulē lielākā 
krokusu kolekcija, un par šo kultūru Jānis ir sarakstījis divas grāmatas, abas izdotas angļu valodā. Maijā un jūnijā Jaunrūju dārzā sāk 
ziedēt agrās peoniju sugas, bet jūnijā cita pēc citas ver ziedus šķirnes, par kurām rūpējas Līga Popova. Viņas pārziņā te ir ap 250 peoniju 
varietāšu. Vienlaikus ar peonijām zied Sibīrijas īrisi. Uz brīdi piestāsim Straupes lauku labumu tirdziņā, kur iespējams iegādāties tuvākās 
apkārtnes saimniecībās izaudzēto un saražoto. Peoniju kolekcijas dārzs Silezeru peonijas. Uzņēmīgās dārznieces Sandras Mikuļinokas 
kolekcijā pašlaik ir ap 600 šķirnēm. Vijciema pagasta zemnieku saimniecībā Ziediņi iekoptā kolekciju dārza skaistums ir baudāms no 
agra pavasara līdz pat salam. Dārza īpašniece Sniedze Ragže ir diplomēta agronome. Saimniecības praktiskā darbība ir saistīta ar ogu un 
dārzeņu audzēšanu, bet Sniedzes sirdslieta ir daiļdārzs: īpaši bagātīgās rožu kolekcijas – ap 2000 krūmrožu, ap 200 peoniju, vairāk nekā 
40 flokšu, gandrīz tikpat daudz hostu un liliju šķirņu un vēl daudz citu ziemciešu un graudzāļu. Pavasarī dārzu spožiem krāsu triepieniem 
izrotā dzīvespriecīgās sīpolpuķes, bet augu gadu priecē nokrāsām bagātā zemo un klājenisko formu skujeņu kolekcija.

RŪJIENAS PUSĒ PĒC SALDĒJUMA UN ZEMENĒM 1 diena
Zemeņu lauka apskate, gardo ogu degustācija. Naukšēnu DISCO – neparastais cilvēkmuzejs un eļļas spiestuvē 
ražoto rapšu, linsēklu, ķimeņu un aromatizēto ķiploku eļļu, kā arī minerālūdens vai kvasu degustācija un iegāde. 
Izbrauciens pa Rūjas upi ar plostu Ruhjas Donalds! Rūjienas apskate – piemineklis Tālavas taurētājam, Sējējam, 
estrāde. Aizraujoša ekskursija Rūjienas saldējumā – videofilmā uzzināsiet visu par saldējuma ražošanas procesu – ar kārtīgu našķošanos 
noslēgumā. Kocēnu zirgaudzētava. Stāsts par skaistajiem rikšotājiem un iespēja pārbaudīt savas jāšanas prasmes nelielās izjādēs.

KUR ĒRĢEĻSPĒLĒ KĀRLIS SKALBE KLAUSĪJĀS!
KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI UN ĒRĢELNIEKU JĀNI KARPOVIČU 1 diena
Nītaure, īsa vizīte Nītaures pareizticīgo baznīcā. Kosa – pārapbedīts no trimdas K. Ulmaņa izraudzītais metropolīts
A. Pētersons. Skujenes baznīca ar ērģeļspēli. Kārļa Skalbes memoriālais muzejs Saulrieti. Vasaras mājas 
neparastā arhitektūra, gleznainais skats uz Alauksta ezeru un stāsti, pasakas, leģendas sarunās ar mājas ļaudīm ir pozitīvu emociju garants 
ikvienam muzeja apmeklētājam. Apšu baznīca – vienreizējs koka celtniecības paraugs, kas tapis iepriekšējā dievnama vietā 1780. g. 
Baznīca celta guļbūves tehnikā, un līdz pat 20. gs. sākumam ēkai bijis salmu jumts, ko pēcāk nomainīja ar koka šķindeļiem. Pie baznīcas 
uzņemtas mākslas filmas Aija ainas.

11.06. 38

19.06. 37

02.07. 40
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KUR VILNA KOKOS AUG UN KOČU GALDĀ LIEK 1 diena
Kalsnavas arborētums ir ne tikai lielākā dekoratīvo koku un krūmu kolekcija Latvijas austrumdaļā, bet arī lieliskas
idejas jūsu dārzam. No skatu torņa paveras lielisks skats uz arborētuma stādījumiem un gleznainajiem dīķiem, 
ainavisko Vidzemes augstieni. Ciemošanās pie koku un augu vilnas meistara Ritvars Toča. Saimnieks sevī atklājis senas baltu prasmes – 
izgatavot vilnu no apkārtnē esošajiem kokiem, krūmiem un augiem. Stāsts par vilnas iegūšanu (no nātrēm, dadžiem, ugunspuķēm, 
kārkliem, ozola u. c.), vilnas ārstnieciskajām īpašībām un dažādu izstrādājumu tapšanu. Pusdienās ciemosimies Apiņu kaltē pie godu 
saimnieces Antras Gotlaufas, baudot koču – seno Madonas novada ēdienu. Stāsti par citiem vidzemnieku ēdieniem un par dzīvi šajā 
pusē. Cesvaines pils – Ādolfa fon Vulfa pils uzskatāma par vienu no spožākajiem 19. gs. otrās puses arhitektūras sasniegumiem. Tā ir 
eklektisma mākslas šedevrs, kurā apvienojas arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla un glezniecība. Akcijā Apceļosim Latvijas pilis pils 
ieguvusi goda titulu Sapņu pils. Kaņepju staks Viesūnēnos – nesteidzīgs launadziņš, kas apvienots ar saimniecības, vīnogu dārza apskati, 
un sarunām par dzīvi laukos.

AR LAVANDU SMARŽU UN OGU GARŠU VIDZEMES PUSĒ 1 diena
Saimniecība Ģinēni, kur tiek audzētas lielas, gardas un ļoti veselīgas, vitamīniem uzlādētas ogas – krūmmellenes
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.

PA DIŽGARU CEĻU (GAUJIENAS LOKS) 1 diena
Rakstnieces/dramaturģes E. Zālītes memoriālās mājas apmeklējums. Dzejnieka O. Vācieša ekspozīcija, dzejas 
darbnīcas, uzdevumi, dzejoļa Astoņi kustoņi atraktīva darbošanās  – Trapenes novadpētniecības centrs. SIA 
Very Berry ražotne un veikaliņš. Latvijas unikālā produkcija: dabīgas sulas no dažādām Latvijā audzētām ogām un augļiem, dzērvenes 
pūdercukurā, svaigas lielogu dzērvenes u.  c. Pusdienas Gaujienas pils pagrabiņā. Jāzepa Vītola memoriālais muzejs Anniņas un 
komponists Jāzeps Vītols. Uzvedums Tikšanās ar Jāzepu Vītolu. Ikvienam interesentam iespēja iejusties izcilā komponista Jāzepa Vītola 
lomā un pirmo reizi dzīvē virtuāli diriģēt kori, dziesmu Gaismas pils. Virešu novadpētniecības centra Mājvieta apmeklējums un dzejnieces 
Kornēlijas Apškrūmas dzejas pasaules iepazīšana. Pirms došanās mājup pie kamīna malkosim tēju un baudīsim smalkmaizītes.

VIDZEME GARDĒŽIEM 1 diena
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. Veselības laboratorijā top uzlējumi un 
brendiji no Latvijas dārzos, mežos un pļavās vāktām zālītēm, ogām un augļiem. Ekskursija ražotnē un Veselības 
laboratorijas garšu degustācija.

GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS 1 diena
Dīķsaimniecība, sakopta vide un brokastu cienasts Pļavnās. Kāpiens stāvajā Drusku pilskalnā, no kura var saskatīt 
Lielo Munameģi. Skatu tornis Dzērves kalnā. Alūksnes apskate: pilsdrupas, Tempļa kalns, Saules tilts un 
brīnišķīgs skats uz Alūksnes ezeru no skatu torņa. Simtgadīgais Alūksnes–Gulbenes mazbānītis. Bānīša svētku aktivitātes.

23.07. 39

24.07. 35

30.07. 36

21.08. 47

03.09. 42
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GARDĒŽU TŪRE SMILTENES NOVADĀ 1 diena
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. Ciemošanās SIA Latnature dabīgo čipsu ražotnē, kur top dārzeņu čipsi un dārzeņu sausmaizītes, 
kas gatavoti pēc īpašas receptes, tos kaltējot zemā temperatūrā, no selerijām, bietēm, burkāniem, ķirbjiem un 
kalē kāpostiem. Iepazīšanās ar produktu tapšanas procesu, veselīgo gardumu degustācija. Raunas ķiploks  – 
ciemošanās omulīgā un mājīgā namiņā, kur gaisā virmo patīkamas smaržas, kas vedina palutināt sevi ar kaut ko 
gardu un veselīgu. Ja ievelk pilnu krūti šī aromātiskā gaisa, var sajust, kā vīrusi atkāpjas. Tur notiek ķiploka brīnumainās pārvērtības, top 
dažādi gardi un veselīgi produkti un godā tiek celts un slavināts Latvijā audzis ķiploks. Bērzu sulu ražotnē BIRZĪ ielūkosimies pagrabos, 
kur glabājās dzidrais dabas spēks. Klausoties aizraujošus stāstus par bērzu sulām, nogaršosim tās no svaigām līdz dzirkstošām un ar 
dažādām garšām. Tāpat arī būs iespēja nogaršot unikālo bērzu sulu sīrupu, kura iegūšana ir ilgstošs process.

ZELTA RUDENS LIMBAŽU PUSĒ 1 diena
Limbažu vēsturiskais centrs – piemineklis komponistam Baumaņu Kārlim, vecais rātsnams, viduslaiku pilsdrupas 
un skatu tornis, Limbažu luterāņu baznīca, lieltirgotāja atjaunotais Braunšveiga nams. Vecais pažarnieku depo 
ar stikla grīdu un šahtas efektu. Limbaži jau izsenis tiek dēvēti par Sudraba pilsētu un tieši tāpēc pilsētas Vecā rātsnama pagrabstāvā 
atrodas ekspozīcija Sudraba Limbaži. Lēdurgas dendrārijs zeltainajā rudens lapu rotā. Pakalnā pie Bīriņu ezera paceļas 1860. gadā celtā 
Bīriņu pils, kas pārsteidz ar eleganto un izteiksmīgo veidolu. Pili no zirgu staļļiem līdz dārznieka mājas viesnīcai apņem ainavu parks, 
kura vidū aug Mīlestības ozols ar jaunlaulāto mīlestības zvaniņiem zaros. Pētnieciskā jaunsaimniecība Gundegas Laugas purvā pirmoreiz 
Latvijā (1992. g.) sāka audzēt lielogu dzērvenes. Šobrīd te zeļ 6 Latvijā izveidotas dzērveņu šķirnes, tostarp dižbrūklene – Amerikas lielogu 
dzērvenes un Latvijas brūklenes krustojums. Oga pie ogas, lapa pie lapas, roka pie rokas – tik cieši nu jau vairā nekā 30 gadus dižbrūkleņu 
pasaulē darbojas dēls Lauris ar tēvu Andri. Tās ir dižas ogas dižiem cilvēkiem, teic viņi paši. Arī mēs vēlamies iepazīties gan ar ogu, gan 
saimnieku diženo dabu, jo brūklenes dižojas arī mūsu brūkleņu zelterī, tāpēc braucam ciemos uz z/s Gundegas Laugas purvā.

MUIŽU STĀSTI VIDZEMĒ 1 diena
Ungurmuiža – 18. gadsimta koka ēku ansamblis ir vienīgais Latvijā saglabājies baroka koka pils arhitektūras 
paraugs, kur iekštelpas bagātīgi greznotas ar sienu gleznojumiem. Neliela pastaiga parkā un tējas namiņš. Dikļu 
greznā pils – viena no nedaudzajām Vidzemes muižu pilīm un kungu mājām, kurā, ir saglabājušās daudz oriģinālās interjera apdares, jo 
īpaši 1. stāvā: vestibils ar kamīnu un pāris podiņu krāsnis, centrālās kāpnes, parkets, sienu paneļi un citi elementi. Dikļu pilī ir izveidota seno 
krāšņu kolekcija – 21 krāsns, no kurām trīs bijušas muižai piederīgas. Mājas vīnu ražotne Matilde – piedāvā dažāda veida neatkārtojamus 
vīnus un vermutus, kas gatavoti no dārzā, pļavā, mežā un purvā iegūtām ogām un ziediem. Saimnieku stāstījums un degustācija omulīgā 
vidē. Liepas Ellīte  – viens neparastākajiem baltā smilšakmens atsegumiem Latvijā. Liepas muiža jau vairāk nekā 340 gadus atrodas 
Liepas kalnā pie Raunas upes ielejas, 15 ha plašā teritorijā, skaistā dabas ainavā, klusā vietā ar senu parku, 7 dīķu kaskādēm, dārzu un 
mākslas objektiem dabā... Tējas pauze pirms mājupceļa.

ĀBOLU PĪRĀGS, KONČAS, PIPARKŪKAS UN GATAVS KINO 1 diena
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...

ZIEMASSVĒTKU PASAKA PIEBALGĀ 1 diena
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!

17.09. 40

01.10. 34

15.10. 42

03.12. 38
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10.12. 39
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AR GARDU MUTI VALMIERMUIŽĀ ZIEMAS SAULGRIEŽOS! 1 diena
Ziemas saulgrieži latviešiem jau izsenis ir bijuši ļoti nozīmīgi svētki, kad tiek svinēta gaismas uzvara pār tumsu. 
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.

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 
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 un arī nenopietno. 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. Piltiņkalns – 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 demosaimniecībām un dzīvi Vidzemes sirdī. Pusdienās saimniece galdā cels sātīgu zupu. Vecpiebalgas kultūrvēsturiskais 
mantojums un ūdensrozes. Ainavas fotografēšana un baudīšana no jaunā Brežģa kalna skatu torņa.

VIDZEMES AUGSTIENE GARDĒŽIEM KOPĀ AR INESI ROZI 2 dienas
Suntažu luterāņu baznīca. Pusdienu pauze Šūpoļu parkā. S. Eizenšteina komunikāciju centrs Ķeipenē. Ķeipene 
tiek dēvēta par Latvijas kinovēstures galvaspilsētu. Ķeipenes dzelzceļa stacijā Ogres novadā izveidota pasaulē 
vienīgā publiski apskatāmā ekspozīcija, kura veltīta kinomākslas dižgaram, režisoram Sergejam Eizenšteinam. 
Pēcpusdienas kārumi Ķeipenes piparkūku studijā. Ķeipeniešu gardās piparkūkas ir veidotas ar dabīgajām 
suliņām, t.i., tajās nav pārtikas krāsvielu, kas ir šī uzņēmuma galvenā atšķirība no pārējiem, kas nodarbojas ar 
piparkūku cepšanu. Dullā Daukas jeb Aderkašu skatu tornis Ogres upes senlejā. Ogres upes senkrastā atrodas 
rakstnieka bērnības ganu gaitu mājas Zvaniņi, pie kurām ozolu un bērzu birzī Tautas dzejnieks Imants Ziedonis ar 
domubiedriem izveidoja Dullā Daukas taku ar īpašiem akmeņiem, uz viena no kuriem ir uzraksts Dullais Dauka. Dzīves līkloču minēšana, 
mazas vakariņas un pašbrūvētu dzērienu degustācija Tiltiņos kopā ar vecāko laborantu Mārci Feldbergu. Apaļās mājas saimnieks, 
nostājies uz savas ideālās garšas meklējumu takas, baudu ar šķidrumiem maisa un gaida viesus, kas baudīt grasās! Mazs ieskats Ērgļu 
pilsētas vēsturē un šodienā. Krāsu gamma un ideju pārpilnība SIA Mailīši fabrikā. Fabrikas dibinātāja Ilze Mailīte iegādājās Latvijā 
pirmās programmējamās stelles, kuras ražotas Somijā. Ilze saka: programmējam sevi uz nākotni, atstājot pagātni kā labu un stabilu 
pamatu! Svētdienas rīts ar pankūkām Rūdolfa Blaumaņa Brakos. Lauku saimniecība Jāņkalni Kāla ezera krastā. Konfektes, sulas, 
ievārījumi un krūmmelleņu stādi. Tā ir ģimenes saimniecība, kurā nu jau trīs paaudzes ar aizrautību īsteno dažādas idejas, lai varētu 
dzīvot veselīgi, gardi un pilnvērtīgi. Vienīgā atšķirība ir tā, ka viņi to dara ar lielāku vērienu, lai savos sasniegumos un darba augļos varētu 
dalīties arī ar mums. Kazu siers z/s Līvi un nelielas pusdienas. Klīst runas, ka mutīgais saimniecības īpašnieks Raimonds ir Minhauzena tuvs 
radinieks. Nu jau visiem pazīstamā siera Labrīt autors. Latviešu tradicionālo mūzikas instrumentu ekspozīcija Skaņumāja Krapes muižā.

TEIČU PURVU BRADĀJOT UN ĒRĢELĒM SKANOT, KOPĀ AR ANDRI PRIEDI UN IEVU ROZENTĀLI 2 dienas
Aiviekstes HES un pati Aiviekste, no kuras Vidzeme un Latgale pirmo reizi izdzirdēja radio. Piemiņas taka Ceļš
pie Andreja Eglīša Ļaudonā. Vecsaikavas dižozols (apkārtmērs 7,46 m), gājēju tilts un pontonu tilts pār Aivieksti. 
Lubāna un stāsts par plūdiem un laivām ielās pirms Aiviekstes bagarēšanas. Lubānas baznīca ar tās lieliskajām ērģelēm un nelielu 
ērģelmūzikas koncertu. Vecais Ceplis – izcilā operas tenora Jāņa Zābera dzimtās mājas–muzejs. Kārļa Zāles veidotais Oskara Kalpaka 
piemineklis Visagala kapos. Pulkveža Oskara Kalpaka dzimtās mājas Liepsalas. Ūdenstūrisma attīstības centrs Bāka pie Lubāna ezera – 
skatu terase, no kuras paveras Lubāna plašumi. Barkavas baznīcas stāsti un ērģelmūzikas spēle. 10 km pārgājiens pa lauku ceļu uz 
Siksalu. Siksalā, sauszemes salā Teiču purva vidū, vecticībnieki apmetās jau 17. gadsimtā, bēgdami no pareizās ticības vajāšanām. Savulaik 
sādžā bijuši vairāki desmiti saimniecību, bet šodien palikušas vairs divas pastāvīgi apdzīvotas mājas, un katrā mīt pa vienam vientuļam 
purva vilkam. Neticami, ka elektrība te ievilkta tikai pirms 10 gadiem, 21. gadsimtā! Līdz tam televizorus sādžā darbināja ar vēja vai dīzeļa 
ģeneratoriem. Siksalā vietējā pašvaldība spītīgi turpina pļaut zāli kapos, kamēr dzīvi palikušie steidz no purva prom. Tur viss ir vienkārši – 
iekšā un ārā ved viens vienīgs ceļš. Stirnienes baznīca un Ieva Zepa. Varakļānu muižas pils atdzimšanas stāsts, stāsti par Borhu dzimtu 
un romantiskais parks (viena no pirmajām klasicisma stila celtnēm Latvijā). Lasījums Varakļānu kapos.

17.12. 32

11.06.-12.06. 105

16.07.-17.07. 112

22.07.-23.07. 112
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KUR MALĒNIEŠI AR LATGAĻIEM TIEKAS 2 dienas
Stāsti un leģendas Stāmerienas pilī un Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas apskate vietējā gida pavadībā. 
Izbrauciens ar šaursliežu bānīti un improvizēta izrāde – laupītāju uzbrukums. Pudeļu dārzā skatāmi dažāda 
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 viena no lielākajām fluorescento minerālu kolekcijām Eiropā. Balvu ievērojamāko vietu 
apskate 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. 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
PA ZIEDU CEĻU SĒLIJĀ 1 diena
Daugmales lilijas – selekcionārs Guntis Grants izrādīs savu saimniecību un iepazīstinās ar liliju lielo daudzveidību 
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 stādītie ozoliņi. Daiļdārzs jaunā lauku sētā Baķi – 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 tautasdziesmām, CADE radījusi 
savus produktus: ēteriskās eļļas, augu maisījumus, ziedu ekstraktus un citus veselībai un skaistumam domātus produktus.

KUR LAUKU LABUMI AR PILSĒTNIEKIEM TIEKAS 1 diena
Ciemošanās pie Lolitas Duges Piparmētru namiņā – saimniece iepazīstinās ar vairāk nekā 20 šķirņu mētrām.
Varēsiet nobaudīt dažādu mētru tēju, uzzināt par mājražošanas procesā iegūtajiem piparmētru pārstrādes 
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 iecienītos 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.

VĪNS, SIERS UN ROKOKO 1 diena
Ciemošanās z/s Celmi, kas gatavo gardus sierus. Celmu siers ir kļuvis populārs brokastu un viesību galdos,
iekļauts kafejnīcu un restorānu ēdienkartēs, nopērkams tirdziņos un ekoproduktu stendos lielveikalos, tiek 
eksportēts. Ieskats siera ražotnē un produkcijas degustācija kopā ar saimnieces atraktīvu stāstījumu. Igo mūzikas un mākslas centrs 
Ceplis izveidots vēsturiskā kaļķu dedzinātavas ēka. Unikālo industriālo ēku ar masīvu skursteni centrā var apskatīt divos stāvos, kā arī 
aplūkot skursteni no iekšpuses. Te apskatāmi vēsturiskie ķieģeļi un dažādi mākslinieku darbi. Viesosimies Visnoļu vīnogu dārzā, kur 
saimnieko Miķelsonu ģimene. Vīnogu selekcija un vīna darināšana Ģirtam ir sirdslieta. Dosimies turp ražas laikā, kad var ne tikai apskatīt, 
bet arī nogaršot dažādo vīnogu šķirņu sulīgās ogas. Klausoties stāstos par saimniekošanu un vīnogu audzēšanu, baudīsim namatēva 
lieliskos vīnus. Atpūtas komplekss Miķelis. Zemgales zemnieku sēta, kur apskatāma dzīvojamā māja, rija, divas klētis, kūts un smēde, 
kas sevī slēpj latviešu dzīvesziņu, vērtības, grūtības un laimi. Tā ļaus nokļūt 19./20. gadsimta mijā, par ko lasīt var tik vien kā grāmatās. 
Arī Seno spēkratu muzejā apskatāma Baltijā plašākā traktoru kolekcija un liela vieglo, kravas un speciālo automobiļu kolekcija. Mazā 
muiža – vēsturisko rekonstrukciju studijā Rokoko ir apvienojušies vēstures entuziasti, kuri ir iemīlējuši galantā rokoko laikmeta šarmu 
un sajūsminās arī par citiem vēsturiskajiem stiliem. Viņu aizraušanās ir modes vēstures izzināšana, tērpu un to detaļu darināšana un tērpu 
demonstrēšana teatralizētu ekskursiju un priekšnesumu ietvaros jeb vēstures atdzīvināšana. Unikālo ekspozīciju papildinās aizraujošs, 
atraktīvs stāsts par modes vēstures un sadzīviskām niansēm, labo manieru meistarklase.
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09.07. 50
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PA DIŽGARU CEĻU (ZEMGALES LOKS)  1 diena
Aktieru Amtmaņu muzejs – aktieru un režisoru brāļu Alfreda Amtmaņa-Briedīša un Teodora Amtmaņa dzimtās
mājas, kur iekārtotā ekspozīcija iepazīstina ar Amtmaņu dzimtas devumu latviešu teātra vēsturē, kā arī ar novada 
kultūras tradīcijām. Muzejā tiek rīkotas tikšanās ar latviešu aktieriem un citi kultūras pasākumi. Dzejnieka Viļa Plūdoņa Lejnieki. Kas gan 
būtu par bērnību bez Plūdoņa Zaķīšu pirtiņas vai Eža kažociņa. Iebraucot sētā, jau sagaida zaķu saime pie Zaķīšu pirtiņas. Dzīvojamajā 
mājā izvietota ekspozīcija, kas veltīta dzejnieka dzīvei un daiļradei. Nesen muzejs tika papildināts ar restaurēto ratnīcu un klēti. Igo 
mūzikas un mākslas centrs Ceplis izveidots vēsturiskā kaļķu dedzinātavas ēka. Unikālo industriālo ēku ar masīvo skursteni centrā var 
apskatīt divos stāvos, kā arī aplūkot skursteni no iekšpuses. Te apskatāmi vēsturiskie ķieģeļi un dažādi mākslinieku darbi. Ādolfa Alunāna 
memoriālais muzejs. Ā. Alunāns – latviešu teātra tēvs, pirmais profesionālais aktieris, režisors, dramaturgs, teātra organizators, aktieru 
audzinātājs un teātra mākslas popularizētājs. Jelgava ir Ādolfa Alunāna dzimtā pilsēta, te pagājuši bērnības un skolas gadi, te vācu teātrī 
mazais Ādolfs iepazinis un iemīlējis teātri. Jāņa Čakstes mājas, kas celtas 20. gs. 30. gados, kopš 1995. gada atkal pieder Čakstu dzimtai 
un to apdzīvo Čakstu ģimene. Atjaunotajā kalpu mājā atklāta jauna ekspozīcija, kas modernā, laikmetīgā formātā vēsta par Latvijas Valsts 
pirmā prezidenta un viņa dzimtas likteņiem Latvijas vēstures un demokrātijas attīstības kontekstā.

EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU 1 diena
Neparasts piedzīvojums kopā ar izcilu Latvijas dabas pieminekļu pētnieku, kurš savulaik izglābis vairākus 
tūkstošus dižkoku, atklājis daudzus dižakmeņus un alas. Dosimies nelielā ekspedīcijā uz Zemgales pusi. 
Pārmērīsim Čiekuru dižozolu  – izcils, ainavisks ozols ceļa malā, kura apkārtmērs sasniedz 6,3  m. Ieskatīsimies Ciroles muižas parkā, kur 
aug vairāki dižozoli. Aplūkosim Zvārdes baznīcu, kur par kādreizējo godību liecina vien pamatīgas drupas. Baznīca savulaik cietusi
bombardēšanas laikā. Meklēsim Auces klejojošo akmeni. Kāpsim pilskalnā, lai raudzītos tālēs... Dienas laikā daudz interesantu faktu, 
atklājumu un neaizmirstamu piedzīvojumu. 

ZEMGALES MUIŽU LEĢENDAS 1 diena
Rīta kafija Abgunstes muižā – radošuma rezidence visu veidu mākslas, kultūras un jaunrades procesiem,
laikmetīgam dizainam un dzīves svinēšanai. Berķenes muiža – viena no senākajām mazajām muižām Zemgalē, 
tā atrodas gleznainā vietā Svētes upes krastā. Z/s Trubenieki – lielākie šitake sēņu audzētāji Latvijā un piedāvā interesentiem apskatīt 
saimniecību, smelties sēņu audzēšanas noslēpumus, degustēt svaigas šitake sēnes un baudīt lielisku sēņu zupu. Lielvircavas muižas 
vecā kungu māja celta laika posmā no 1803. Līdz 1808. gadam, to būvējis barons Dionisijs fon Klopmans. Ilgus gadus bijusi Hānu dzimtas 
īpašums. 19. gadsimta vidū kungu māja tikusi pārbūvēta ar klasicisma stila iezīmēm, izmantojot dažādas interjera detaļas no vecās kungu 
mājas. Kungu mājā izveidota izstāžu zāle un ekspozīciju telpas, tajās uzskatāmi iespējams iepazīties ar muižas un 19. gadsimta modes 
vēsturi. Vircavas muižas apbūve veidojusies no 17. līdz 19. gs. Muiža bijusi Kurzemes hercoga Pētera Bīrona iemīļota uzturēšanās vieta. 
Ievērības cienīgs ir muižas parks – 15 ha liels baroka stila dārzs ar savdabīgu dārza parteru. Vispilnīgāk no kompleksa ēkām saglabājies 
Kavalieru nams, kur pašlaik darbojas skola. Mežotnes pils  – viena no ievērojamākajām klasicisma stila celtnēm Latvijā. To Krievijas 
ķeizariene Katrīna II uzdāvināja savu mazbērnu audzinātājai firstenei Šarlotei fon Līvenai. Pils celta pēc arhitektu Dž. Kvarengi meta un J. 
G. Berlica projekta. Pastaiga pils parkā, kas tērpusies rudenīgā lapu rotā.

ADVENTES SMARŽAS UN GARŠAS ZEMGALĒ 1 diena
Cūku pupu kraukšķu ražotnē Pupuchi top kraukšķīga uzkoda no cūku pupām – Pupuchi. Izzinoša ekskursija un
produktu degustācija. Saimniecība uzlabo iecienītos kārumus, pārvēršot tos par veselīgiem produktiem un radot 
baudu katrā kumosā. Ciemošanās pie Lolitas Duges Piparmētru namiņā – kur valda mājīgums un pasakains 
piparmētru aromāts. Varēsiet nobaudīt dažādu mētru tēju, uzzināt par mājražošanas procesā iegūtajiem 
piparmētru pārstrādes produktiem: piparmētru sīrupu, pulveri, sejas toniku un citiem produktiem. Viesosimies 
Visnoļu saimniecībā, kur saimnieko Miķelsonu ģimene. Vīnogu selekcija un vīna darināšana Ģirtam ir sirdslieta. 
Klausoties stāstos par saimniekošanu un vīnogu audzēšanu baudīsim namatēva karstvīnu (vai karsto upeņu 
dzērienu) un ļausimies muzikālam pavadījumam. Noslēgums atpūtas kompleksā Rožmalas, kur Ziemassvētku gaisotnē būs iespējams 
cept pīrādziņus, doties ekskursijā pa Ribes dzirnavām un baudīt karstvīnu ar svaigām plātsmaizēm un siltiem pīrādziņiem.

PA SĒLIJAS BALTAJIEM LIELCEĻIEM AR INESI ROZI 2 dienas
Neretas luterāņu baznīca. Kāpiens Ormaņkalnā – Sēlijas augstākajā kalnā. Kafijas pauze uzņēmumā Kafeja 
Alīda. 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.
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10.09. 26

01.10. 42
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GAR DAUGAVU PA SĒĻU ZEMI KOPĀ AR INESI ROZI 2 dienas
Jaunjelgavas promenāde. Ciemošanās pie koktēlnieka, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera Pētera Grauduļa.
Amatnieka izveidotajā muzejā var aplūkot, kā tiek apstrādāts koks, dzintars, brieža rags. Aizkraukles Vēstures 
un 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 dažādas 
vīnogu šķirnes. Grāfu Plāteru–Zībergu muižas komplekss  – Bebrenes muiža. Pļavas muzejs Kaldabruņā un pusdienas. Raiņa muzejs 
Tadenava. Izbaudīsim arī pārceltuves šarmu, ceļoties pār Daugavu.

SKANOŠĀ SĒLIJA UN AUKŠTAITIJA KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI 2 dienas
Sēlijas un Aukštaitijas baznīcu apskate, pievēršot uzmanību ne tikai to arhitektūrai un vēsturei, 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, salīdzināt dažādo ērģeļu skanējumu.
Ērģeļspēle Suvainiškis baznīcā. Ar mācītāja Antana Mackeviča rūpēm 1863. g. tika uzcelta tagadējā akmens mūra baznīca – vēsturiska 
romantisma eklektikas piemērs. Griesti un sienas ir dekorēti ar A. Andriekausa ornamentiem. Baznīcai ir trīs altāri. Čedasai baznīca ar 
diviem 53 metrus augstajiem torņiem saskatāma jau iztālēm. Lieliska pseidogotiska ēka, kas celta no akmeņiem un ķieģeļiem. Interjerā 
daudz slavenu Tautas mākslinieka L. Masiliauska darbu. Uzstādītas Veisenborna ērģeles. Rokišķu Sv.  Mateja Evaņģēlista baznīcas 
ansamblis – viens no oriģinālākajiem un iespaidīgākajiem neogotikas pieminekļiem Lietuvā. Tā runā, ka dievnama celtniecība izmaksājusi 
vairāk nekā miljons cara zelta rubļu. Izcilas Valkera ērģeles. Baznīcu izrādīt pievienosies vietējais ērģelnieks Justins. Neogotiskā Obelias 
Sv. Annas baznīca (1868). Te skatāmas krāšņās Karmela Špliera vitrāžas. Obeliu baznīcu grezno apzeltīta koka kancele, kas rotāta ar augu 
motīviem. Baznīcā ir 11 reģistru ērģeles, kuras spēlējis slavens komponists Miks Petrausks. Ēģiptes baznīcas drupas, kuru reiz apmeklējis 
Rainis savos skolas gados. Kaldabruņas baznīca, kur savulaik kristīts Rainis. Koku ieskautās Asares baznīcā atrodas no Erfurtes ieceļojušā 
ērģeļmeistara Augusta Martina par muižas īpašnieku un draudzes ziedojumiem būvētās ērģeles. Gārsenes baznīcu barons fon Budbergs 
bija iecerējis kā veltījumu savai mirušajai sievai. Saukas luterāņu baznīcas altāris ir rotāts ar apustuļu Pētera un Pāvila skulptūrām, ērģeles 
ir Jelgavas amatnieku darbs, bet to stabules nākušas tepat no Saukas. Biržu baznīcas ērģeļu skanējums.

KURZEME
ĀRPASAULES MŪZIKAS SVĒTKI TALSOS 1 diena
Kukšu muiža atmirdz senajā godībā, te katra telpa glabā savu stāstu par ēku īpašniekiem un aizgājušo gadsimtu 
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, ekonomiska
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. 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.
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ĒĒĒĒĒĒĒĒĒĒ–ŌŌŌŌŌ SUITU NOVADĀĀĀ 1 diena
Brokastis Kandavas konditorejā – svaigas kūciņas un tēja. Alsungas pils mūri, novadpētniecības muzejs, 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 tautastērpu 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.

NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM ALIŅAM 1 diena
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 
zivis piknikā. Ekskursija ar degustāciju alus darītavā.

ZIEDU SIMFONIJA KURZEMĒ 1 diena
Daces Lukševicas daiļdārzs – diplomētas ainavu arhitektes veidots daiļdārzs Tukumā. Ar plašu augu kolekciju,
īpašs pārsteigums hostu cienītājiem – teju 100 dažādības! Rožu kolekcijas dārzs  – rožaudzētava Rozītes – 
Dailas un Bruno Trubiņu lolojums. Ar rožkopību šeit nodarbojas jau trešajā paaudzē. Trubiņu ģimene audzē un 
atlasa kolekcijai tikai skaistākās un izturīgākās rožu šķirnes, jaunākos stādus iegādājoties gan lielākajās Eiropas 
rožu stādaudzētavās, gan pie labākajiem Latvijas rožkopjiem. Interesentiem te aplūkojamas aptuveni 400 rožu 
šķirņu. Jāņa Auziņa dārzs Hederās. Vairāk nekā 15 gadu laikā stādu audzētājs Jānis Auziņš klaju lauku pārvērtis 
apbrīnojamā dārzā. Tajā viss tapis paša spēkiem, īstenojot ilgi izsapņotās ieceres. Pamazām dārzs ieguvis tādu 
izskatu, kādu saimnieks vēlējies: ar bagātīgiem augu stādījumiem, dīķiem, strautiem, tiltiņiem un mūrētiem dārza elementiem. Te tiek 
audzētas dažādas tūjas, kadiķi, dekoratīvās eglītes, pacipreses, dekoratīvie krūmi, kā arī ziemcietes. Kopumā aptuveni 200 šķirnes. 
Laimoņa Zaķa Īrisu dārzs. Gladiolu un īrisu selekcionārs Laimonis Zaķis, kurš ar selekciju nodarbojas jau vairāk nekā 30 gadus. Šobrīd 
Laimonis Zaķis ir Latvijā lielākās zemo bārdaino īrisu kolekcijas īpašnieks un pats radījis vairākus desmitus zemo īrisu šķirņu, bet kopumā 
viņa radīto sīpolpuķu šķirņu skaits jau pārsniedz vairākus simtus.

AR LAVANDU SMARŽU UN OGU GARŠU KURZEMES PUSĒ 1 diena
Vides un veselības saimniecība Upmaļi. Aromterapijas, refleksoloģijas, veselīgā uztura un citi dziedinošie dārzi 
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. Saimniecība Saliņas, kurā bez tradicionāli ierastajām kultūrām 
lielās siltumnīcās audzē vismaz 60 dažādu šķirņu tomātus, papriku, asos piparus, neparastus gurķus, melones un tādus dīvaiņus kā kivano, 
momordika. Skatīsimies, apbrīnosim un baudīsim jauno ražu!

KUR ZAĻĀ SAULE GOZĒJAS UN BALTĀ DĀMA SPOKOJAS! 1 diena
Strazdes muiža un parks ar lielāko lapegļu stādījumu Latvijā, Baltā baznīca un V. Titāna Zaļā saule. Jaunumi Oktes
barona von Firksa vasaras mājā Villa Hocheim jeb tagadējā Talsu novada muzejā. Stāsti par skaisto Mariannu, 
radoši darbi un senas lietas Tiņģeres pilī. Tikšanās ar Balto dāmu Spāres muižā, parka noslēpumi un slīcināto 
kliņģeru cepšana.

VĒJU PILSĒTA LIEPĀJA  1 diena
Liepājas vēsturiskais centrs: Rožu laukums, Latvijas mūziķu slavas aleja pie 1. rokkafejnīcas, kanālmalas promenāde 
ar dzintara pulksteni, Kūrmājas prospekts un Piejūras parks. Karosta: Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāle, 
virssardzes cietums, izgriežamais metāla konstrukciju tilts pār Karostas kanālu  – unikāls inženiertehnikas 
piemineklis. Ziemeļu forti un Ziemeļu mols, kur rodamas sajūtas par pilsētu, kurā piedzimst vējš...
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RUDENS GARŠAS KURZEMĒ 1 diena
Smiltsērkšķu audzētavas Satori Alfa apmeklējums – ražotnes apskate un viss par un ap smiltsērkšķiem, produktu
degustācija un cienāšanās. Uzņēmums ir radījis smiltsērkšķu nektāru, kas sadarbībā ar Latvijas zinātniekiem 
tiek ražots pēc īpašas receptes. Bioloģisko vīnu degustācija saimniecībā Kaspari. Vīni tapuši lielākoties no pašu saimniecībā audzētām 
ogām. Garšu dažādībai kopā ar vīnu degustēsim vietējo mājražotāju augļu konfektes un kazas sierus. 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. 

RUDENS BUĶETE KULDĪGAS PUSĒ 1 diena
Konditoreja Ineses tortes. Vienīgā toršu ceptuve Latvijas laukos – meža ielokā 5 km attālumā no Kuldīgas, kura
savu darbību sākusi 1993. gadā, un tās saimniece ir konditore – meistare Inese Mauriņa. Te tiek ceptas vairāk 
nekā 10 veidu tortes un gatavoti deserti. Tās ir tik garšīgas, ka kūst uz mēles! Kuldīgas apskate: senais ķieģeļu tilts pār Ventu, kur filmēti 
skati kinofilmai Emīla nedarbi u. c. Viens no platākajiem ūdenskritumiem Eiropā – Ventas rumba rudens rotā. Alekšupītes ēku kvartāls, 
kas ir unikāls, reti saglabājies un vienīgais tāda veida 17.–18. gs. mazpilsētas ēku apbūves ansamblis ap upīti, kura dēļ Kuldīga nereti tiek 
saukta par Latvijas Venēciju. 4,5 m augstais Alekšupītes ūdenskritums. Ciemošanās Garīkās. Pirmā saimniecība, kas Latvijā uzsāka šitake 
sēņu audzēšanu. Izzinoša ekskursija, audzēšanas noslēpumi un mielošanās ar imperatora sēņu zupu. Viesošanās Aizputes vīna darītavā, 
nobaudot izsmalcinātu Aizputē darinātu vīnu, kas gatavots no vietējām, vitamīnu bagātām ogām un augļiem.

ĶIRBJI, ŠOKOLĀDE UN ZVAIGZNES KURZEMĒ 1 diena
Smiltsērkšķu audzētavas Satori Alfa apmeklējums – viss par un ap smiltsērkšķiem, ražotne. Produktu degustācija 
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 ar trim teleskopiem.

PIEPILDI ZIEMASSVĒTKU DĀVANU MAISU TALSU PUSĒ! 1 diena
Talsu Radošās sētas piedāvājums: Audēju darbnīca Talse – tradicionālie, dažādu novadu tautiskie brunči, blūzes,
jostas, villaines, galvassegas, seģenes un lina galdauti, arī mūsdienīgi un spilgti lupatu deķi, segas un lakati. 
Darbnīca Palete – batikoti lina apģērbi un pirtslietas, dažādi adījumi un tamborējumi. Ādas apstrādes darbnīca StoneHill – kvalitatīvas, 
ar rokām darinātas dažnedažādas dabiskās ādas lietas: rokassprādzes, auskari, jostas, somas un dabisko akmeņu aksesuāri. Keramikas 
darbnīca Ciparnīca Tals’ keramik’ – podi, bļodas, krūzes un šķīvji. Bišu produkti – medus un putotais medus, bišu maize, ziedputekšņi un 
vaska sveces – lauku sētā Bandenieki. Kazu produktu uzvaras gājiens z/s Bērzi – kazu piena sūkalu marmelādes, dažādi sieri, pastētes, 
ziepes, krēmi... un pusdienas. Sviesta naži, karotes, virtuves dēlīši, latviskās spēka zīmes, atslēgu piekariņi, rotaslietas Mārtiņa koka 
fabrikā. Saimniecība Cukuriņi – Valdzeru ģimenes apsaimniekotie plašie smiltsērkšķu lauki, kur no iegūtajām ogām top garda sula un 
dažādas eļļas. Sabiles sidrs – sidra darināšanas vēsture un tradīcijas, ražošanas procesa iepazīšana un dažādu sidru degustācija: ābolu 
pussausais, pussaldais, dzirkstošais, sidrella... 

ZIEMASSVĒTKU KĀRUMI KURZEMES VIDUCĪ 1 diena
Fantāziju darbnīcā 7BALLES dāvanas lieliem un maziem: dūceņi, eglīšu virtenes, koka rotaļlietas. Tekstilmākslas 
darbnīca Austrumi – dažnedažādie Baibas Rīteres gobelēni ar ziedu, akmeņu, latvisko zīmju, ūdeņu, ainavu, 
putnu motīviem. Viss par zirņiem. Zirņu ciemā kopā ar folkloras kopu Zirņi: septiņi dažādi ēdieni no zirņiem –
gan saldi, gan sāļi, sākot ar zirņu pastēti un beidzot ar pankūkām. Vīndara dzērienu degustācija viesu nama 
Mazsālijas romantiskajā vīna pagrabā: piesātinātie augļu vīni, vīna liķieri, brendijs Gunjaks un pašu audzēto 
produktu, medījumu nogaršošana. Melno krāsu māla darbi svēpēšanas tehnikā keramikas darbnīcā Saules 
ceplis Padurē.
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VĒSTURES LĪKLOČI KURZEMĒ KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU 2 dienas
Tīreļpurvs un Ložmetējkalns 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. Muzejs Airītēs – 
pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka pulkveža Oskara Kalpaka un vēl trīs virsnieku bojāejas vietā ierīkota piemiņas vieta. Te skatāma 
ekspozīcija par Kalpaka bataljona cīņu gaitām. Skrunda – piemiņa zīme Kalpaka bataljona karavīriem. Piemiņas zīme Lēnās – Ventas 
pāriešanas vietā, kur pulkveža Oskara Kalpaka bataljons 1919. gada 3. martā forsēja aizsalušo Ventu un devās pretuzbrukumā lieliniekiem. 
2007. gada 8. novembrī tika atklāta piemiņas vieta brīvības cīnītāju varoņgaitām, ko simbolizē krustcelēs novietots cietokšņa sienas 
fragments. Rudbārži. Durbes muzeja ēkas. Te 1887. gadā dzimis pirmais neatkarīgās Latvijas ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics, 
kam ir lieli nopelni Latvijas neatkarības atzīšanā. Liepāja un kuģa Saratov piemiņas zīme – ostas polers. Piemiņas zīme vietā, kur Brīvības 
cīņu laikā 1919. gadā no 10. maija līdz 27. jūnijam uz kuģa Saratov atradās Latvijas Pagaidu valdība Kārļa Ulmaņa vadībā. Liepājas 
Karostas apskate. Liepājas Ziemeļu kapi, kur meklējama Oskara Kalpaka pirmā atdusas vieta (pirms mirstīgo atlieku pārvešanas uz viņa 
dzimtas kapsētu Meirānos). Ezeres muitas nams ir izveidots vēsturiski nozīmīgā ēkā, kur, Otrā pasaules kara noslēgumam tuvojoties, 
1945. gada 8. maijā tika parakstīts tā saucamais Kurzemes katlā ielenkto vācu karaspēka daļu kapitulācijas akts. Tiek uzskatīts, ka ar to 
Ezerē faktiski beidzās Otrais pasaules karš. Kurzemes cietokšņa muzejs Zantē – 1945. gada maijā Plāņu muižas apkārtnē notika vienas 
no pēdējām kaujām Otrajā pasaules karā Kurzemes cietoksnī. Par karadarbības norisi Kurzemes cietoksnī un tālākajiem latviešu karavīru 
likteņiem bagātīgi un saistoši stāsta muzeja ekspozīcija. Lestenes Brāļu kapi, kuros ir guldīti karavīri, kuri Otrā pasaules kara laikā krituši 
latviešu leģiona rindās.

RIETUMKURZEMES BĀKAS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI 2 dienas
Ķoņu ciems, kurā saskatāmas līdzības ar līvu ciemiem pie Kolkas, bet savdabīgs, ar lietuviešu jaunbūvju piegaršu.
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.

KURŠU CEĻŠ KURZEMĒ KOPĀ AR INESI ROZI 2 dienas
Kandava – kuršu zemes sākums. Ozolzīļu dzēriena, sklandraušu un miežu pīrāgu garšošana Kandavas muzejā. 
Talsi – kuršu dzīvesvieta no 10. līdz 13. gadsimtam, pastaiga uz Talsu pilskalnu, kas kādreiz bijis viens no 
spēcīgākajiem un lielākajiem Kurzemes pilskalniem. Ieskats vēstures lappusēs un dzīvajā kuršu mākslā. Talsu 
novada muzeja apmeklējums. Stendes pētniecības centrs – veselīga pārtika no kuršu laikiem līdz mūsdienām 
(mieži, rudzi, auzas). Kuršu pēcteču darbi kuršu pērlē Kuldīgā. Aizrautīgi stāsti par kuršu ķoniņiem Turlavas 
Ķoniņciemā. Kaņepju audzētava Lapka Hemp – kultūras telpa, kurā mutuļo radošums ar senu vēsturi. Pusdienas 
(cenā). Grobiņa – kuršu vikingu galvaspilsēta. Skābāržu kalns, viduslaiku pilsdrupas, akmens stāsti un 
izbrauciens ar vikingu laivu pa Ālandes upi. Zirņu ciems – kuršu ēdienkarte 21. gadsimtā.

GAR JŪRAS MALU UZ LĪBIEŠU KRASTU AR INESI ROZI 2 dienas
Zvejnieka skulptūra un Zušuciema parks Engurē. Garākajā zvejniekciemā Latvijā 2022. gadā durvis vērs
Kaltenes klubs  – atvērtais krājums par zvejnieku darbu un zivju apstrādi. Pusdienas saimniecībā Cīrulīši, 
tradicionālā kurzemnieku bukstiņputra ar dažādiem siļķu rolmopšiem. Roja tevi ievēRoja – jaunā brīvdabas estrāde un pludmale. Ģipkas 
luterāņu baznīcas pārvērtības  – no grausta līdz elegantam dievnamam. Baznīcas interjeru papildina naivista Modra Sapuna darbi, 
zvanu tornī – vēstures ekspozīcija. Pārsteigumi un piedzīvojumi jaunajā ekspozīcijā Lībiešu saieta namā Kolkā. Jaunums Kolkasragā – 
piemineklis tālbraucējam kapteinim un ilggadējam Kolkas bākas uzraugam Visvaldim Feldmanim. Zivju zupa Pitragā pie Andra. Senie 
žogi. Ventspils radioastronomijas centrs Irbenē – virszemē un pazemē. Miķeļbākas jaunumi – skulptūra Burinieku gadsimts, lībiešu 
ciemu norādes, stāsts par Lībiešu ķēniņu, baznīca, bāka un jūrmala. Pusdienas Irbes upes krastā meža kafejnīcas DabaLaba izpildījumā. 
Tilts pāri Irbes upei un vieta, kur Irbe satiekas ar jūru, – pastaiga un pelde.
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LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE 2 dienas
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. Šitake sēņu audzēšana un degustācija. 
Pēcpusdienas kafija Skrundas muižā.

SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN ĢITĀRISTU ARMANDU ALKSNI 2 dienas
Ceļojums pa Kurzemes baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei, 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, ko papildinās virtuoza ģitārspēle.
Salas Sv. Jāņa baznīcā. Rīgas pilsētas arhitekts Felsko ir eklektiski apvienojis neogotikas, neoromānikas un neorenesanses stilus. Tukuma 
luterāņu baznīca (1644) – viena no vecākajām celtnēm pilsētā, datēta ar 1644. gadu. Savulaik pilsētas turīgākie pilsoņi uzdāvinājuši tai 
četras krāsainas vitrāžas. Baznīcā ierīkots skatu tornis. Nurmes baznīca – izcilākā baznīca Ziemeļkurzemē ar greznu kokā grieztu iekārtu, 
ko papildina daudzi gleznojumi. Rindas baznīcas (1835), ko lika uzcelt barons Karls Otto fon Bērs. Tās būvniecībā izmantoti Kurzemes 
baznīcu arhitektūrā ne tik bieži sastopami materiāli sienām – plēsti laukakmeņi. Baznīcas lepnums ir arī ērģeles, ko 1854. gadā darinājis 
Karls Bitners, bet 2005. gadā restaurēja Ugāles ērģeļmeistars Jānis Kalniņš. Ventspils koncertzālē ērģeles ir vēsturiskas ar to, ka tas ir 
pirmais īstu stabuļu instruments koncertzālē – pirmais Latvijas vēsturē! Puzes luterāņu baznīca celta 1692. gadā Puzes muižas īpašnieka 
Emeriha fon Mirbaha laikā. Virs ieejas baznīcā atrodas četri Mirbahu dzimtas ciļņi – ģerboņi (1692) un Aivara Lemberga ģerbonis pateicībā 
par baznīcas restaurācijā ieguldītajiem līdzekļiem. Ugāles baznīca (1694) lepojas ar Latvijā vecākajām ērģelēm (1697–1701). Baznīcas 
galvenā vērtība ir 18. gs. baroka stila interjers ar smalkiem kokgriezumiem. Usmas jaunā baznīca (2007) ir arhitektoniski interesanta 
guļbaļķu celtne, kas atrodas teju Usmas ezera krastā. Spāres baznīca  – garena astoņstūru mūra celtne bez torņa. Baznīca lepojas ar 
Alfrēda Mertena būvēto koka kanceli un altāri (1992, 1993), rekonstruēto (1993) stikla lustru un baznīcas zvanu, kas nostiprināts vienā no 
vārtu zvanu torņiem.

PIE LEPNAJIEM KURZEMNIEKIEM KOPĀ AR INESI ROZI 3 dienas
Ragaciema seduma tīklu būdas un rīta našķis zvejnieku gaumē. Zvejnieksievu stāsti par seniem laikiem un
mūsdienām Rojas Jūras zvejniecības muzejā. Kolkasrags – vieta, kur tiekas Dižjūra ar Mazjūru. Zivju kūpināšana 
un degustācija Pitragā. Lībiešu tautas nams un Mazirbes apskate. Pusdienas lībiešu sētā, baudot pēc senajām 
lībiešu receptēm gatavotus ēdienus. Kāpiens Ovīšu bākā un Baltijas jūras bāku vēstures liecības. Ventspils 
apskate: Rātslaukums, Ostas promenāde, strūklakas Saules laiviņas, dzirnakmens puķu skulptūras un pulkstenis, 
Reņķa dārzs, skats uz Vent un Dižjūr no Lemberga hūtes. Tirgus laukums un kas jāzin, apmeklējot tīrg. Izbrauciens 
ar kuģīti Hercogs Jēkabs. Amatu mājas apmeklējums ar stāsts par ventiņu tautastērpu, valodu un tradīcijām. 
Kuldīgas apskate: senais ķieģeļu tilts pār Ventu, kur filmēti skati kinofilmai Emīla nedarbi u. c., viens no platākajiem ūdenskritumiem 
Eiropā Ventas rumba, unikālais Alekšupītes ēku kvartāls, kas ir vienīgais tāda veida 17.–18. gs. mazpilsētas ēku apbūves ansamblis, 
4,5 m augstais Alekšupītes ūdenskritums. Pusdienas suitu gaumē Spēlmaņu krogā un sklandraušu veidošana. Kolorītais suitu sievu un 
vīru priekšnesums – dziedāšana, apdziedāšanās un amizierēšanās. Pūra lādes cilāšana un tautastērpu lūkošana. Iespaidīgais Jūrkalnes 
stāvkrasts. Pāvilosta  – vasaras smilšu skulptūru galvaspilsēta, smilšainie liedagi un Sakas ieteka jūrā. Liepājas vēsturiskais centrs: 
Rožu laukums, Latvijas mūziķu slavas aleja pie 1. rokkafejnīcas, kanālmalas promenāde ar dzintara pulksteni, Kūrmājas prospekts un 
Piejūras parks. Karosta: Sv. Nikolaja pareizticīgo katedrāle, izgriežamais metāla konstrukciju tilts pār Karostas kanālu. Ziemeļu forti un 
Ziemeļu mols. Rucavas kultūras programma ar Kurzemes ēdienu degustāciju lauku sētā Zvanītāji. Rucavas tautastērpi, cimdi, zeķes un 
citi meistaru darinājumi. Laiks paies, dziedot, dancojot un muzicējot kopā ar Rucavas teicējām, dziedātājiem un muzikantiem, nobaudot 
kādu no tradicionālajiem rucavnieku ēdieniem.

20.08.-21.08. 120

24.09.-25.09. 123

20.07.-22.07. 125

ceļojuma apraksts laiks cena
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LATGALE
DZĪVES SVINĒŠANA KRĀŠŅAJĀ DIENVIDLATGALĒ KOPĀ AR ANNU RANCĀNI 2 dienas
Miniatūra karaļvalsts: leļļu galerija, pārģērbšanās kostīmos. Vīngliemežu delikatešu baudīšana un gliemežu 
ganīšana Preiļu pusē. Maizes muzejs Aglonā  – stāstījums par maizīti un 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. Dagda – brīnišķīga baznīca, 
bagātīgā Dagdas vēstures zāle Pro Patria, mazās pilsētiņas burvība un panorāma no Lubāna pilskalna.

SKANOŠĀ LATGALE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI 
UN DZIEDĀTĀJU ILZI GRĒVELI–SKARAINI 2 dienas
Ceļojums pa Vidzemes un Latgales baznīcām, ne tikai pievēršot uzmanību to arhitektūrai un vēsturei, 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, salīdzināt dažādo ērģeļu skanējumu.
Skatīsim arī Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma atjaunoto dievnamu interjera elementus.
Ikšķiles baznīca un atjaunotais interjers. Pļaviņu katoļu baznīca  iesvētīta 2007. gada 16. decembrī, veltīta Kristus debesbraukšanas 
godam. Interjeru veidojuši Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma audzēkņi. Krustpils katoļu baznīca. Tas ir vienīgais dievnams Jēkabpilī, 
kas paceļas tik augstu. Tas ir pirmais katoļu dievnams Daugavas labajā krastā. Jo vēsturiski Korfu dzimta savā vairākus gadsimtus ilgajā 
saimniekošanas periodā atbalstīja tikai luterāņu sakrālo ēku celtniecību. Varakļānu katoļu baznīca  – klasicisma stilā celta, ar diviem 
masīviem torņiem, vairākām ieejām, ar granīta kāpnēm. Galveno ieeju rotā portiks ar sešām baltām kolonnām. Baznīcas altāri ir veidoti 
krāsaina Itālijas marmora apdarē, ar lielām svētbildēm. Viļānu katoļu baznīcas neparastais izdzīvošanas stāsts un jaunatklātās ērģeles. 
Atašienes katoļu baznīca – tagadējā baznīca uzcelta 1937. gadā ar prāvesta prāvests Boļeslava Grišāna gādību. Bērzgales barokāla koka 
baznīca. Rēzeknes luterāņu baznīca.

LATGALES ŠARMS KOPĀ AR ANNU RANCĀNI 2 dienas
Varakļānu pils un parks – aizraujoši stāsti par pili, parku, par brīnumiem, par Eiropas mēroga domātāju un 
zinātnieku Mihalu Borhu. Īdeņa  – Latgales zvejnieku ciems Lubāna krastā. Senais pilskalns, sēta ar niedru 
jumtiem, zivju zupa un kūpinātas zivis pusdienās. Senlietu kolekcija. Gunāra Igauņa mūzikas instrumentu muzejs, kur skatāmi vairāk 
nekā 100 dažāda veida instrumenti, kas pēdējo 120 gadu laikā tika spēlēti Latvijas teritorijā. Rēzeknes apskate: mīti un leģendas pilskalnā, 
Latgales Kultūrvēstures muzejs ar keramikas vēstures un mūsdienu pastāvīgo ekspozīciju. Podnieku darbnīca Ceplīši. Svētceļojumu vieta, 
Sarkaņu baznīciņa ar Brīnumdarītājas Dievmātes gleznu un skaisto apkārtni. Senākā Latvijas pilsēta Ludza: pilsdrupas, jaunā promenāde. 
Ludzas Amatniecības centrs ar amatu prasmju mācīšanos un latgaļu pusdienas, vizināšanās ar plostu pa Ludzas ezeru.

ZIEMEĻLATGALES DZĪVES GARŠA 2 dienas
Senlietu privātkolekcija Saipetnieki, kur apskatāmi vairāk nekā 5000 dažādu eksponātu. Kolekcijā iekļauti gan 
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. Retromotociklu 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. 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.

21.05.-22.05 120

18.06.-19.06. 115

02.07.-03.07. 115

30.07-31.07. 122

ceļojuma apraksts laiks cena
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AUGŠDAUGAVA KOPĀ AR ANNU RANCĀNI 2 dienas
Daugavas loku arheoloģiskais un folkloras mantojums. Ciemošanās pie allaž dzīvespriecīgā podnieka Valda 
Pauliņa. Mālu mīcīšana un jokpilnas sarunas par dzīvi un podnieku arodu. Latgales kulinārā mantojuma centrs, 
kas atrodas Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā. Latgaliešu viesmīlība ir Latgales vizītkarte arī ārpus Latvijas robežām. Īsta latgalieša 
mājas neviens nav pametis ar tukšu vēderu. Ikviens viesis ir pacienāts ar sātīgām pusdienām, visbiežāk ar kādu no Latgales kulinārā 
mantojuma ēdieniem – griušļi, kļockām vai buļbu bļīnim. Pēc tālā ceļa – laiks pusdienām! Krāslavas kulturvēsturiskā telpa. Laimes 
muzejs – dāvana Latvijai tās simtgadē. Indras baznīcas savdabīgais atdzimšanas stāsts un interaktīvā ekspozīcija aicinās ikvienu darboties, 
sajust un domāt, skatīties nākotnē, nevis pagātnē. Aušanas darbnīca Indra. Audējas, strādājot pēc senas tradicionālas latgaliešu skalu 
deķu tehnikas, saglabā to nākamajām paaudzēm. Šeit it kā no jauna atdzimst mūsu senču aušanas arods. Indricas baznīca un pierobežas 
stāsti. Piedruja – Latgales kulinārā mantojuma ēdienu pasniegšana šova pavadībā. Priekšnesums latgaliešu un daudznacionālā stilā, 
kas raksturīgs videi Latvijas–Baltkrievijas pierobežā. Gleznotājs Jevgenijs Pohoduns, iejušanās mākslas pasaulē skaistā vietā – Silova 
ezera krastā. Viņa mājas atgādina muzeju, kur tik daudzas lietas spēj sadzīvot kopā – plaša gleznu kolekcija, interesanta bibliotēka, ieroču 
kolekcija. Ekskursijas saimniecībā, interesants stāsts par vaļaspriekiem. Lielbornes muiža ir vienīgais muižas komplekss, kas saglabājies 
dabas parka Daugavas loki teritorijā. Šobrīd apskatāma 18. gs. celtā vecā pils, kā arī 19. gs. pirmajā pusē klasicisma stilā celtā jaunā 
muiža. Lielbornes muižas kungu mājas jaunākā daļa pārbūvēta 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Kungu māja, kas ir raksturīgs vasarnīcas 
stila piemineklis Augšzemē, var lepoties ar savām dekoratīvi izstrādātajām konstrukcijām un apdares detaļām, kas rada savdabīgu 
māksliniecisko iespaidu. Kulinārā mantojuma pusdienas. Červonkas (Vecsalienas) muižas pils celta 1870. gadā neogotikas stilā un 
izvietota parka ieskāvumā. Tā ir visai gleznaina ēka ar dinamisku un sarežģītu apjoma kompozīciju – īsta pasaku pils. Saglabājusies barona 
kabineta loga vitrāža un lielā zāle ar grezniem griestiem. Berķeneles pusmuiža – ievērojamā latviešu literāta un sabiedriskā darbinieka 
Raiņa bērnības zeme.

ROGOVKA, GRIĶU ASUŠKAS UN LATGALES ŠPEKS 2 dienas
Rogovku un Nautrēnu pagastu pelnīti dēvē par Latgales kultūras šūpuli, Latgales Piebalgu. No šejienes nākuši 
64 kultūrvēstures darbinieki, 32 literāti un valodnieki, 26 garīdznieki. Neliels ieskats Nautrēnu novadpētniecības 
muzejā, kur bez novada vēstures, aplūkojama arī fotomākslinieka, novadnieka Gleizda izstāde un tēlnieka Bērtuļa Buļa darbu ekspozīcija. 
Pusdienas ciema kafejnīcā. Mājražotāju tirdziņš, kur būs degustējams un nopērkams gan vietējais siers, gan Latgales speķis, gan citi 
vietējie labumi. Kas gan Latgale būtu bez māla podiem, vāzēm un svilpauniekiem – māla veidošanas meistarklase. Viesosimies vietējā 
daiļdārzā, kur skatāma plaša dekoratīvo augu kolekcija. Sarunas ar saimnieci Dainu Zvejsalnieci, vides dizaineri, dārznieci un skolotāju, kas 
visus vides projektus testē tieši savā dārzā. Zemnieku saimniecība Liepkalns, kas audzē dažāda veida bioloģiskos graudaugus. Izaudzētais 
tiek pārstrādāts un fasēts turpat uz vietas saimniecībā. Te jūs atradīsiet dažādu bioloģisko miltu produkciju un pat zaļo griķu un zirņu 
makaronus. Sarunas par veselīgu uzturu un bioloģisko lauksaimniecību, kā arī degustēsim griķu asuškas un griķu pienu. 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 prezentē savu produkciju gan tālajā Briselē, gan vietējā tidziņā. Ādas izstrādājumu darbnīcā ekskursijas ar aizraujošu stāstu 
par ādas izstrādājumu izgatavošanas tradīcijām; paraugdemonstrējumi. Arendoles muižā atrodas lielākā antīku interjera priekšmetu 
kolekcija Latgalē. Rūpīgi restaurētā muiža pārsteigs ar savu bagāto vēsturi. Arendoles muiža – tā ir vieta iedvesmai! Te saimnieko Latvijas 
īsto saimnieču šova uzvarētāja – Faimja. Baudīsim ne tikai viesmīlību, stāstus par dzīvi muižā tagad un agrāk, bet arī našķus, ko galdā cels. 
Pēc tādiem našķiem jādodas uz Višķiem! Višķu amatnieku ciems, kur gaida ne tikai pinumi un podi...

LATGALES VEIKSMES STĀSTS 2 dienas
Kas gan būtu Latgale bez baznīcām, ezeriem un pauguriem, šmakovkas un Latgolys špeka un, protams, bez
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 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 tirdziņā, 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. 

06.08.-07.08. 118

27.08.-28.08. 112

10.09.-11.09. 115
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VASALS LATGOLĀ! 3 dienas
Līvānu Amatniecības centrs – oāze cilvēkiem, kuri vēlas iepazīt Latgales amatniecības vēsturi un tās attīstību 
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 loks, skats uz Daugavas ieleju  – vieta, kur tapusi skice 
10  latu banknotei. Atraktīvā podnieka Valda Pauliņa darbnīca, iespēja vērot Latgales keramikas tapšanas procesu. Z/s Kurmīši  – 
aizraujošs stāstījums par 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. ievērojamās vietas. Rēzeknes mūsdienu modernie mākslas 
centri: Zeimuļs un Gors. Svētceļojumu vieta – Sarkaņu baznīciņa ar Brīnumdarītājas Dievmātes gleznu un skaisto apkārtni.

AR DZIESMU UN TEĀTRI GAR AUSTRUMU ROBEŽU...     Līdzi nepieciešama pase  3 dienas
Šoreiz dosimies uz to Latgales daļu, kur diena sākas visagrāk un saule uzlec visnaskāk.
Dosimies pa mazāk pazīstamām Latgales vietām, kurās netrūkst ainaviska baudījuma un ļaužu sirsnības.
Stompaku purvs, kur Otrā pasaules kara laikā bija ierīkota viena no lielākajām nacionālo partizānu apmetnēm Baltijā. Tajā bija 24 bunkuri 
un vairākas virszemes būves. Balvu ievērojamo un neparasto vietu apskate ar vietējo gidu. Meža labumu ciems Žīguri, kur skatīsim un 
baudīsim meža velšu produktus: ziepes, sveces, sīrupus – piparmētru, priežu čiekuru, vīgriežu u. c. Unikālais Annas Āzes mežu muzejs – 
aizrautīgi stāsti par dzīvi mežā un meža dzīvi. Kultūrvēsturiskā lauku sēta Vēršukalns. Nogaršosim lauku sviestu un ievārījumu kopā ar 
tikko izceptu baltmaizi un lauku zupu, iepazīsim Susāju pagasta iedzīvotāju dvēseles bagātību un dziļumu, piedalīsimies jau tradicionālos 
pasākumos un latviešu tautas svētkos. Viļakas apskate. Abrenes istabas, kas atrodas ēkā ar interesantāko un daudzveidīgāko vēsturi 
Viļakā. Ēkā izvietota ekspozīcija, kas aptver laika periodu no 1920. līdz 1960. gadam, kad Viļaka ietilpa Jaunlatgales Abrenes apriņķī. Vakara 
noslēgumā baudīsim vietējo teātra izrādi. Ciemos pie īstas zāļu sievas Annas. Malkosim Latgales pļavu un mežu augu ziedu, lapu un 
augļu tējas! Dziesmas kopā ar folkloras kopu Upīte. Panorāmas skats no Numernes vaļņa. Latgolys šmakovkys dedzinātavā iepazīsimies 
ar senajām brūvēšanas tradīcijām, kas Malnavā dzimušas jau 1827. gadā, kad grāfa Nikolaja Šadurska laikā tika uzcelts pirmais brūzis. 
Būs, protams, arī sīvā degustēšana.Vietējo amatnieku un mājražotāju tirdziņš, latgaļu mūzika un sātīgas latgaļu pusdienas pie latvju 
saimnieces Ainas. Neiztiksim arī bez kūkām, jo Aina atzīta par labāko kāzu kūku cepēju Latvijā – viņa prot ne tikai ļoti garšīgi cept, bet 
arī ļoti garšīgi par savām kūkām stāstīt. Ciemošanās īstā ceplī un pie podnieka, vērojot Latgales keramikas tapšanas procesu. Ludzas 
kultūrvēsturiskā telpa un pilskalna iekarošana. Stāsts par filmēšanas tradīcijām Zilupes novadā (t.sk. Melānijas hronika). 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! Pikniks (cenā). 
Opoļu svētavots un jaunuzceltā svētnīca. Pasienes katoļu baznīca – viena no izcilākajām baznīcām Latgalē un arī visā Latvijā, celta 
18. gs. poļu baroka stilā. Baznīca ir maz pārveidota, šeit joprojām saglabājies krāšņais rokoko stila interjers, ko veidojuši 18. gs. vietējie un 
ārzemju meistari. Istras pauguraines dabas parks un apkārtnes sakrālais mantojums, ainavas baudīšana no Ķiskina kalna. Fotopauze pie 
Latgaļu jūras – Rāznas ezera.

29.07.-31.07. 145

18.08.-20.08. 180
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PILSĒTU UN VIETU STĀSTI
TALSI 1 diena
Pastaiga pa Lielo ielu Talsos kopā ar Diānu Dzelmi – darbnīcas Ciparnīca Tals’ keramik’ veidotāju, lai noskaidrotu, 
no kādiem māliem mīcāmi Talsi. Talsu ezera taka un kāpiens Talsu pakalnos, lai izzinātu Talsu vēsturi, ar kuru 
iepazīstinās Talsu muzeja vēsturniece Inese Vempere. Inese iepazīstinās ar Talsu muzeju, kurš veltīts kā kuršiem, tā lībiešiem, kas 
pilsētu apdzīvojuši. Talsi ir vairāku Latvijā iemīļotu mūziķu dzimtā puse. Ar vienu no tiem tiksimies Tiguļkalnā, sastopot šo mākslinieku 
iedvesmas avotus. Talsu vēsturiskajiem namiem otro elpu gatava piešķirt par radošāko novadnieci atzītā māksliniece Elita Blumbaha. 
Uzzināsim, kas šobrīd slēpjas vēsturiskajā Beķeru namiņā.

VALMIERA 1 diena
Ekskursijā pa pilsētas centru vedīs ilggadējais Valmieras mērs (2003–2014) Inesis Boķis. Ekskursijas laikā 
uzzināsim, ko Valmiera paveikusi pēdējo 20 gadu laikā, ar ko pilsēta lepojas un kādu Valmieru redzēs nākamās 
paaudzes. Valmieras Drāmas teātris ik gadu gūst panākumus Spēlmaņu nakts konkursā. Kas ir šī teātra panākumu atslēga, kāpēc 
vidzemnieki ik nedēļas ierodas uz izrādēm, mums pastāstīs ilggadējais teātra aktieris Arnolds Osis. Pusdienās baudīsim Valmieras 
labumus no vietējiem ražotājiem, Valmieras populārās kafejnīcas Bastions saimniecei iepazīstinot ar Valmieras salātu stāstu. Stāsts par 
Jāni Daliņu, skatot viņa vārdā nosaukto stadionu un Gaujas stāvos krastos aiz tā. Kā sportiskai pilsētai pienākas, Valmiera lepojas ar 
spēcīgām komandām populārākajās sporta spēlēs, atlētiem, kas izcīnījuši medaļas dažāda kalibra sacensībās. Tālu ārpus Latvijas robežām 
joprojām leģendāri ir Valmieras BMX braucēju panākumi. Tiksimies ar šī sporta veida aizsācēju pilsētā, izzinot, kā no bērnu entuziastu 
grupas izauga olimpieši ar Māri Štrombergu priekšgalā. Vietējo labumu tirdziņš Valmiermuižā.

KUIVIŽI UN SALACGRĪVA 1 diena
Tikšanās ar zvejniekiem un jūrā braukšana ar zvejnieku laivu. 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 gribēsies vēl un vēl. Iebaudīsim  
kādu kreptīgāku mēriņu. Kad jūra būs kā sudrabots lauks, dosimies izbraukumā ar zvejas laivu un dziedāsim vai vienkārši klausīsimies 
dziesmas par jūru. Kuivižu zoo apskate. Pastaiga pa Kuivižiem, klausoties stāstus par vēsturi, dabu un šodienu. Salacgrīvā meklēsim 
lielāko Latvijas karti, kas veidota no māla, klausīsimies stāstus par ostu.

12.06. 34

19.06. 35

23.07. 44
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IGAUNIJA
TARTU     skolēnu brīvdienās 1 diena
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.

PIEKTAIS GADALAIKS SOOMĀ NACIONĀLAJĀ PARKĀ 1 diena
Soomā nacionālais parks – kūdras purvi, neskarti meži un upes, kas pavasara palos pārplūst ievērojamās platībās.
Tas notiek ik gadu, tāpēc plūdi tiek saukti par piekto gadalaiku. Ūdens izkāpj no upju krastiem un plūst 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 torņi ļaus labāk iepazīt purva ainavu un tajā notiekošos procesus.

KĀJĀM ABPUS ROBEŽAI 1 diena
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.

ROZES, VĪNS UN VĪLANDE 1 diena
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.

PĒRNAVAS APRIŅĶA DĀRZI ZIEDU PLAUKUMĀ 1 diena
Maie daiļdārzs – angļu stila dārzs, kas ir iedvesmas avots dārzkopjiem. Saimniece centusies pielāgot ziedu krāsu 
vai piemeklēt līdzīgas lapotnes augu grupas, veidojot ritmu un kustību. Dobes ar skaistu krāsu risinājumu, kuras 
veidojot ņemta vērā ne vien ziedu krāsa un ziedēšanas laiks, bet arī lapotnes tonis un struktūra, piesaistot acis 
no agra pavasara līdz rudens salnām. Teisperes saimniecības daiļdārzā. Dārza veidols dzima no saimnieku 
intereses par daudzveidīgu ainavu, īpašu sugu kokiem, krūmiem un puķēm. Daudzās piramīdveida un smaragda 
tūjas un puķes (lielākoties pelargonijas) pats izaudzējis saimnieks Āre. Dārzā ir rožu dobe un krāsaini lapu un 
mūžzaļie koki: sarkanas un dzeltenas bārbeles, sarkanā lazda, sarkanais ozols, krastu kļava un citi. Lepiku-Mardi 
saimniecības kolekcijas dārzs ir lielākais daudzgadīgo augu kolekcijas dārzs Igaunijā – 3 ha aug vairāk nekā 4000 augu. Saimniekus īpaši 
interesē reto un mazpazīstamo augu audzēšana Igaunijas klimatā. Viņi lepojas arī ar parku, kurā aug koki un krūmi no visas pasaules. 
Panga saimniecības rožu dārzs, kur var apskatīt 67 Igaunijā selekcionētās rožu šķirnes kopš 1950. gada un senas parka rozes. Saimnieces 
kaislība uz rozēm pamudinājusi viņu savā dārzā savākt visas Igaunijas rožu selekcionāru izveidotās šķirnes, kas nozīmē, ka saimniecībā ir 
unikāls Igaunijas izcelsmes rožu dārzs. 
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MULGIMĀ FLOKŠI, DĀRZI UN PARKI 1 diena
Kase saimniecības dārzs atrodas Mulgimā. Šodien dārzā aug ap 300 dažādu koku un krūmu paveidu, arī ap
pārdesmit reti sastopamu. Ristē saimniecības dārza bagātīgais augu klāsts. Mulgi ļaudīm raksturīgi, ka 
saimniecībā visam jābūt daudz un pārpārēm. 1,5 hektārus lielajā platībā aug ap 1500 nosaukumu dekoratīvie 
augi. Kā lauku dārzam piederas, šeit aug ogu krūmi un augļu koki; arī dārzeņiem ir savs zemes pleķītis. Ziemeļu 
un dienvidu galā iekopts parka stila dārzs ar daudz un dažādiem kokaugu paveidiem. Dārzā ir akmensdārzs; 
akmeņaina sausā upe saulrieteņiem; neliels dīķis; daudzgadīgo augu dobes, kas vijas caur dārzu. Dārza veidošanā 
izmantots dabiskais laukakmens, ko bagātīgi piedāvā blakus esošie lauki. Lusika saimniecības feng shui dārzs, 
kas priecē acis un sniedz mieru dvēselei. Teju pirms 30 gadiem Sirje un Heino, Lusika sētas saimnieki, sāka plānot savu dārzu, kas ar gadiem 
pletās aizvien lielāks un lielāks, šobrīd tā platība ir ap 1,8 hektāriem. Nergas saimniecības 1,5 ha plašais daiļdārzs ļauj baudīt apbrīnojamus 
skatus, apbur ar fantastisko dekoratīvo dīķi un ir paradīze daudzgadīgajām puķēm. Dārza lepnums ir liela dienliliju un flokšu kolekcija, no 
katrām aplūkojamas ap 200 šķirņu. Flokši neapstrīdami ir dārza pērles. Tradicionālā flokšu izstāde, kas ik gadu notiek augusta pirmajā 
nedēļas nogalē, saimniecībai nesusi slavu gan Igaunijā, gan ārpus tās robežām. Dārzā ir arī simt dažādu daudzgadīgo augu, kas iederas 
lauku dārza stilā un piestāv rijas ēkai. Zem mūžsenajiem kokiem izveidoti divi lieli apstādījumi ar ēnā augošām daudzgadīgām puķēm, 
pārējā dārza daļā augi gandrīz visu dienu bauda sauli. Dārza dizainā uzsvars likts tieši uz vidēji augstu un augstu augu sugām un šķirnēm.

AR BURINIEKU EZERĀ UN ZUŠU ZUPU VĒDERĀ 1 diena
Pastaiga pa Viljandi vecpilsētu, kas priecē ar restaurētajām, krāsainajām koka namu fasādēm. Baudīsim skatu 
uz Viljandi ezeru no pilsdrupām, izdomāsim vēlēšanos, dodoties pār vienu no pilsētas simboliem – iekaramo 
tiltu. Ielūkosimies pilsētas 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 izbraucienos un regatēs. 
Izbraukums ar burinieku 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 1 diena
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!

SĪPOLU CEĻŠ UN VECTICĪBNIEKI PEIPUSA KRASTĀ 1 diena
Ciemošanās vecticībnieku muzejā, kur gūsiet ieskatu Peipusa reģiona kultūrā, tradīcijās un vēsturē. Kallastes 
sīpolu un zivju gadatirgus notiek jau vairāk nekā desmit gadu. Tas ir kļuvis par vienu 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. 

24.07. 40

23.07. 45

06.08. 55

27.08. 39

ceļojuma apraksts laiks cena

BALTIJAS VALSTIS
Igaunija

36



BAUDI RUDENI ABPUS ROBEŽĀM! 1 diena
Gleznainās Gaujienas pilsdrupas rudens lapu rotā. Ciemošanās saimniecībā Very Berry – vienā no lielākajām 
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 kuras paveras lielisks skats uz apkārtni. Izzinošā dabas mācību taka Ahijerva ezera krastā, kur apskatāmi dažādi 
putnu un dzīvnieku mājokļi, pēdu nospiedumi u. c. ar dabu saistītas interesantas lietas.

IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI 2 dienas
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 iespējas pašiem noķert noziedzniekus, noņemt savus pirkstu nospiedumus, iejusties policista un 
noziedznieka ādā. Somu jūras līča stāvkrasts. Baltijas augstākais ūdenskritums – leduskritums Valaste.

TALLINA UN TARTU 2 dienas
Keilas augstais ūdenskritums ilgstošāka sala laikā pārvēršas krāšņā leduskritumā. Jūras stāvkrasts – ainaviskās 
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, Eņģeļu un Velna tilts, pilskalns.

IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI 2 dienas
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.

TALLINA, ŪDENSKRITUMI UN LĀHEMĀ 2 dienas
Keilas ūdenskritums (6 m) – pēdējos gados ūdeņiem bagātākais Igaunijas ūdenskritums. Ainaviskās Tūrisalu 
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 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.

DIENVIDIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS 2 dienas 
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 triečis 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.
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RIETUMIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS 2 dienas
Rīsas pastaigu taka Soomā nacionālajā parkā. Pārgājiens pa dēļu laipām gleznainajā Rīsas purvā. Uz brīdi
ielūkosimies Soomā nacionālais parka apmeklētāju centrā. Soomā daudzveidīgā daba, savdabīgais tiltiņš, 
laivu kultūra un pieci gadalaiki ir padarījuši šo vietu par ļoti populāru.
Nedaudz pašūposimies uz Jēsū iekārtā tilta. Tilts ir teju 70 m garš un atrodas skaistā vietā, kur Navesti upe 
ietek Pērnavas upē. Tori Elles ala  – stāvā upes krastā meklēsim noslēpumainu alu. Matsalu nacionālais 
parks – slavens kā putnu vērošanas vieta. Matsalu savdabīgās ainavas veido pļavas un meldrāji, palieņu pļavas, 
krastmalas ganību un kaļķakmens grunts pļavas, vecas zvejnieku būdiņas un putnu vērošanas torņi. Dosimies 
pa pastaigu taku uz skatu torni. Pavasaros šeit var baudīt īstu dabas koncertzāli – neskaitāmo putnu koncertu. 
Penijas muiža  – Matsalu nacionālā parka informācijas centra apmeklējums. Izbaudīsim kaimiņzemes jūras piekrasti, izejot nelielu 
posmu no 1200 km garās Jūrtakas. Civilizācijas neskartā un mazapdzīvotā apkārtne ir tas, kas piesaista dabas mīļotājus Nevas piekrastes 
zonā. Te vairākas dabas takas, kur mijas priežu meži, Nevas upes līkloči un purvainas vietas, no dziedošajām smiltīm līdz akmeņainiem 
līčiem. Apskatīsim Pirmā pasaules kara laikā izbūvēto akmeņiem bruģēto ceļu. Rummu karjers jau gadiem ir bijis Vasalemmas marmora 
atradnes vieta. Kā galvenais darbaspēks šeit tika izmantoti Murru cietuma ieslodzītie. Cietuma likvidācijas dēļ tika apstādināts karjera 
darbs, kā arī izslēgti sūkņi, kas to uzturēja sausu. Ūdens līmenis šeit cēlās tik ātri, ka zem ūdens palika liels raktuvju ekskavators, ēkas 
un cits inventārs, kas kopā ar izcili skaidru ūdeni veido unikālu zemūdens muzeju un paradīzi peldētājiem un nirējiem. Apkārt esošie 
izskalotie stāvie uzbērumu kalni un tirkīzzilais ūdens rada sirreālistisku skatu. Tabasalu ainaviskā taka sākotnēji ved pa stāvkrastu, tad 
pa akmens trepēm nolaižas līdz jūras krastam. Varbolas pilskalns, kas pirmo reizi pieminēts 1212. gadā un ir viens no lielākajiem un 
iespaidīgākajiem Igaunijā. Lometsa dižkoku ēnā uz dabīgas dolomīta pakāpes izveidotais 576 m garais valnis ir 2–5 m augsts. Dolomīta 
mūri papildināja vairākus metrus augsta baļķu aizsargbūve. Rietumu vārti ir atrakti un rekonstruēti.

ZIEMEĻIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS 2 dienas
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.

ZILĀS LAGŪNAS UN VULKĀNA MEKLĒJUMOS IGAUNIJĀ 2 dienas 
Dosimies nelielos pārgājienos uz krāšņām, bet netradicionālām vietām vietām. Kad milzīgais Aidu karjers
tika slēgts, teritorija applūda. Tagad te vērojamas neparastas ainas: vaļņi, gaiši pelēki vertikāli kaļķakmens 
uzbērumi un vairāk nekā 30 km gari zilganzaļi dzidra ūdens kanāli. Vienā no kanāliem izveidota pat airēšanas 
sporta bāze. Dažās vietās var redzēt veco, applūdušo mežu, kas nu jau ir zem ūdens. Apskatīsim karjera 
daudzveidīgo ainavu, gan braucot ar autobusu, gan dodoties nelielā pārgājienā. Taču jāņem vērā, ka dažviet 
nogāzes un akmeņainās virsmas ir ļoti stāvas un iešana apgrūtināta. Ēkas šķiebjas. Tepat netālu atrodas 
saimniecība, kur redzams, kā kūts sašķiebjas, zaudējusi pamatu, jo atrodas pazemes raktuvju malā. Raktuvēs 
zeme zem mājām parasti paliek neskarta, taču tas neattiecas uz saimniecības ēkām, piemēram, šķūņiem un noliktavām. Šajā vietā viena 
no saimniecības ēkām atrodas uz pazemes raktuvēm, bet otra – uz neskartās teritorijas robežas. Zilā lagūna – tirkīzzila ūdenskrātuve ar 
kristāldzidru ūdeni. Taču būsim uzmanīgi, jo te atrodas elektrostacijas nogulumu baseini; ūdens ir ļoti sārmains un kodīgs, izraisa ādas 
kairinājumu! Jāpriecājas tikai ar acīm un jābūt priecīgam par selfiju vai citu bildi. Atbilstošs peldkostīms, un ar šķietamo lagūnu fonā 
varat izlikties, ka atrodaties Maldīvu salās. Degslānekļa sadedzināšanas rezultātā šeit tiek ražota elektroenerģija. Pēc šī procesa paliek 
daudz pelnu, kas tiek ieskaloti pelnu krātuvē. Tur tie sacietē kā cements, savukārt atlikušais ūdens ieplūst nostādināšanas dīķos. Šos dīķus 
arī mēdz dēvēt par Igaunijas Maldīvām. Paši pelni nav bīstami, taču ūdenim šajos dīķos ir augsts pH līmenis. Dosimies meklēt raganu 
akas. Trīs burbuļojošas akas, kur ūdens izplūst no slēgtajām un applūdušajām Ahtmes raktuvēm. Lielās, savienotās, tukšās ejas, ko atstāj 
slēgtās raktuves, būtiski maina gruntsūdeņu kustību, īpaši, ja teritorijas nav līdzenas. Akas tika izurbtas, lai slēgtās raktuves neapplūdinātu 
apkārtnes mežus un lieko ūdeni novirzītu uz Sannikoju upi. Aku ūdens stāvoklis ir atkarīgs no gruntsūdens līmeņa. Pie pamestajām 
raktuvēm vērojamas neprastas ainas – meži nokalst, jo zeme iegrūst un zemākās vietas kļūst par dīķiem. Sillamē atdzimšanas stāsts. 
Rūpnieciskā pilsēta radusies 1946. gadā, kad šeit tika nolemts izveidot metalurģijas rūpnīcu degakmens rūdas pārstrādei, lai iegūtu urāna 
oksīdus. Sakarā ar šo ražotni pilsēta ilgu laiku bija slēgta. Tagad iespējams iepazīties ar savdabīgām staļinisma laikmeta ēkām un klasiskām 
alejām. Sillamē muzejs un Sillamē kultūras centra atjaunotā greznā un iespaidīgā zāle. Dosimies arī pastaigā pa Sillamē promenādi un 
jūras krastu, kur iztālēm var redzēt rekultivētos laukus un joprojām ir slēgtā teritorija.
Kukruses vulkāns. Neliela pārgājienu taka ved uz kalna virsotni. No virsotnes paveras fantastisks skats uz apkārtni. Kalnu veido degslānekļa 
pelni. Šie pelni gadu gaitā ir radījuši paaugstinātu termisko spiedienu. Kad jūs dodaties pastaigā pa kalnu, jūs varat redzēt siltumu, kas 
izgaro virs zemes. Runā, ka kalna iekšienē temperatūra ir aptuveni 300 grādu. Neliels pārgājiens Kohtla-Nemmes Alpos, un baudīsim 
uz ugunskura ceptas pankūkas. Pārgājiens pa mežu un pa karjeru. Stāsti par mākslīgajiem pauguriem Ida-Virumā, raktuvju atkritumu 
veidošanos, degslānekļa ieguvi un pārstrādi, dabas atjaunošanu. Igaunijas Rūra un brauciens ar skrejriteņiem (10 km) pa Kohtla-Jerves 
vēsturiskajām strādnieku apmetnēm iepazīstina ar vairākiem šīs aizraujošās industriālās pilsētas aspektiem. Kādreiz visa Igaunijas tauta 
lepojās ar šo strauji attīstošos pilsētu. Ceļojuma laikā apmeklēsim vietas, kurās vienkārši nenonāk.
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PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA 2 dienas 
Alatskivi krāšņā pils (apskate no ārpuses). Igauņu lielā iekšzemes jūra – Peipusa ezers, piekraste ar zvejniek-
ciemiem, 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 līča piekraste.

UZ VERUMĀ KOPĀ AR IGAUŅU DZEJNIEKU CONTRU 2 dienas
Dosimies uz Dienvidigaunijas Verumā apriņķi kopā ar igauņu kolorīto dzejnieku Contru (īstajā vārdā Margus
Konnula), kurš apguvis latviešu valodu un raksta humoristisku dzeju. Lai arī Contra Latvijā ir dzīvojis tikai 
periodiski, viņš ir pa īstam savējais. Dzejodams latviski, viņš mūsu literatūrā ienes svaigu ironijas devu, uzrakstījis grāmatas Mana Latvija 
un Tik grūti būt latvietim. Dosimies pa dzejnieka dzimtajām vietām un citām interesantām vai vienkārši skaistām vietām. Urvastes ciemats 
un baznīca, kas ir viena no vecākajām un unikālākajām lauku baznīcām. Uz Urvastes baznīcu un Uhtjerves senleju paveras gleznains skats 
no National Geographic dzeltenā loga. Ar neskaitāmiem atzarojumiem bagātā Urvastes senleja aptuveni 10 km garumā šķērso Urvastes 
pagastu. Dosimies meklēt pilskalnu un svētavotu, kas tiek dēvēts par Acu ūdens avotu. Ciemošanās noslēpumainajā Poķu zemē. Poķi – 
grīšļu ciņi, igauņu bērnu rakstnieka Edgara Valtera radīti pasaku tēli. Mērīsimies ar Tamme-Lauri ozolu. Tas ir Igaunijas resnākais ozols 
(8 m) un bija attēlots uz Igaunijas desmit kronu naudas zīmes. Klausīsimies dabas koncertu, Lakstīgalu gravā iespējams iepazīties ar 
mūžīgā dzinēja ūdens trieča darbību. Un kāpsim neparastā skatu tornī, kas atgādina putna ligzdu. Mežonīgais Hinni kanjons. Tiksimies 
ar vietējiem cilvēkiem, klausīsimies dzeju, stāstus un amizantus dzīves atgadījumus. Veru pilsētas apskate. Lasvas ūdenstorņa galerija 
ir vecs kolhozu laika cūku fermas tornis, kuru arhitektu un mākslinieku augstā lidojuma idejas un sabiedrības aktivitāte ir padarījusi par 
atraktīvu un godalgotu objektu, kurā klavieru kāpnes rada mūziku un apmeklētāji rūsējošajā ūdens mucā bauda foto un mākslas izstādes. 
Leģendām apvītais Munameģis ar skatu torni, no kura paveras lieliska panorāma uz apkārtnes pauguriem un ezeriem. Filmas Patiesība un 
taisnīgums filmēšana lauku sētā 2017.–2018. gadā. Visas ēkas un telpas sākotnēji tika būvētas tikai filmas vajadzībām, taču komplekss 
izrādījās tik unikāls un mājīgs, ka tika pārvērsts par apmeklētāju centru.

AIZVED MANI UZ MUNAMEĢI JĀŅOS! 2 dienas
Gandrīz kā vecajā labajā filmā Limuzīns Jāņu nakts krāsā, kuras izteicieni jau folklorizējušies. Aizvedīsim Jāņos uz 
Munameģi... Augstākais punkts Baltijā – Munameģa skatu tornis, no kura paveras lieliska 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 
zemes cienasts Muulgi krodziņā, baudot arī vietējo mulgipuder – pēc senām receptēm gatavotu maltīti. Vietējā 
alus degustācija ar brūža apmeklējumu un degustāciju, piedāvājumā pāris lieliskas alus šķirnes, 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.

28.05.-29.05
25.08.-26.08.

95
 80

11.06.-12.06. 120

23.06.-24.06. 90

25.06.-26.06. 140
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DIENVIDIGAUNIJAS MUIŽU STĀSTI 2 dienas
Eisu muiža celta agrā klasicisma stilā, un angļu stilā veidotais muižas parks terašu veidā aizvijas līdz ezeram.
Veikemeizas muiža – vācu mājas paraugs ar jūgendstila ietekmi. Pašlaik muižas ēku var apskatīt tikai no 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 simt gadiem. Pikajerves muiža, kas pazīstama arī kā 
Kantervillas pils, iespējams, ir viena no mājīgākajām Igaunijas muižām. 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 darbu, grāmatu un retu priekšmetu kolekcija, tostarp arī slavenā un 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. Papildu 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 vietas Dienvidigaunijā, kas ir atklāšanas vērtas un atzīmētas ar National Geographic dzelteno logu. 

SETI, VECTICĪBNIEKI UN MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS 2 dienas
Setu Lauluimä piemineklis Obinitsā, kas veltīts visām slavenākajām Setomā dziesmu mātēm. Setu ateljē–galerija. 
Galerijas ēkā atrodas vēsturisko setu rotaslietu izgatavošanas ateljē, darbojas koka un zīda drukas darbnīcas, 
kā arī tiek izgatavotas tapetes, tekstilizstrādājumi ar setu rakstiem. Setu zemes kafejnīcu dienā būs iespējams nobaudīt vietējos 
ēdienus no vietējām izejvielām. Šajās dienās lielā cieņā tiek turēti tādi ēdieni kā sõir, suulliim, tatipiirak. Tos un noteikti arī daudzus citus 
interesantus vietējos ēdienus šajā dienā varēs nogaršot Setomā ģimenes kafejnīcās. Kad izsalkums ir apmierināts, gardumus var iegādāt 
arī līdzņemšanai. Brīvais laiks Obinitsā, te pieejamas vairākas mājas kafejnīcas, kur katrs atradīs sev tīkamāko. 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 redzēsiet 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 (uha). 
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.

UZ DIENVIDIGAUNIJU AR BĒRNIEM 2 dienas
Pasaulē mazākajā satiksmes pilsētiņā Virumā var mācīties satiksmes noteikumus, braukt ar triecienauto un
izbaudīt visu, ko viena pilsēta var piedāvāt. Satiksmes pilsētiņā viss ir tieši tā kā īstā pilsētā: ielas, krustojumi, 
gājēju pārejas, ceļazīmes, koki, zālāji, puķu dobes, pat luksofori ir īsti. Satiksmes pilsētiņā pieaugušie var braukt 
ar lielajiem elektromobiļiem, bērni – ar mazajiem auto. Ciemošanās noslēpumainajā Poķu zemē. Poķi – grīšļu 
ciņi, igauņu bērnu rakstnieka Edgara Valtera radīti pasaku tēli. Izbrauciens ar īpašiem apvidus skrejriteņiem pa 
meža takām uz varenajām Suur–Taevaskoja klintīm gar Ahjas upes krastiem. Elistveres dzīvnieku parks, kur 
dabīgajai videi tuvos apstākļos mīt dažādi vietējie meža zvēri: lapsas, stirnas, lācis, lūši, alnis, bizoni u. c. Parkā 
ir ierīkots arī mazo grauzēju centrs. Vudila rotaļu zemē gaida liels ūdens parks ar slīdkalniņiem un baseiniem, 
sauna, šūpoles, rāpšanās atrakcijas, batuti, sky-jump atrakcijas, elektriskās automašīnas, ATV un bagiju trases, 
airu laivas, ūdens velosipēdi, liela rotaļu istaba un daudz kas cits. Papildus izklaidēm Vudila rotaļu zeme piedāvā ēdināšanas pakalpojumus 
un foreļu zveju. Igaunijas Piensaimniecības muzejs iepazīstina ar saldējuma gatavošanu un piedāvā degustēšanu. 19. gadsimta otrajā 
pusē par vienu no Igaunijas saimniecību prioritātēm kļuva piensaimniecības attīstība valstī un radās nepieciešamība iemūžināt Igaunijas 
piensaimniecības attīstības vēsturi nākamajām paaudzēm. 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).

09.07.-10.07. 112

13.08.-14.08. 99

23.07.-24.07. 120
90
75
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NO ZVAIGZNĒM LĪDZ PAZEMES PIEDZĪVOJUMIEM AR BĒRNIEM 2 dienas
Tipogrāfijas un papīra muzejs, kur var iepazīties ar papīra ražošanas procesu, aplūkot papīra skulptūras,
vēsturiskas drukas preses, no koka un alvas veidotus burtveidolus, kā arī dažādas ar šo tēmu saistītas 
ekspozīcijas un izstādes. Meistardarbnīca ar papīra izgatavošanu. Tartu vecpilsētas apskate ar kājām. Tartu vecā 
observatorija – viens no sava laika nozīmīgākajiem astronomijas centriem, patiesa Igaunijas zinātnes vēstures 
pērle. Tartu Universitātes muzejs iepazīstina ar zinātnes un universitātes izglītības vēsturi no 17. gadsimta 
līdz mūsdienām. Atklājiet universitātes bagāto pagātnes mantojumu un izziniet stāstus par zinātni, mākslu, 
astronomiju, medicīnu un studentu dzīvi! Te būs iespējā arī ielūkoties Trakā zinātnieka kabinetā – tematiskā 
telpā, kas aicina gan bērnus, gan arī pieaugušos atklāt un iepazīt zinātnieku darbus, kā arī kļūt par zinātnes 
draugiem. Telpa ar tēlainām un interaktīvām mehāniskām rotaļlietām ir Trakā zinātnieka mājas un darba vieta, viņu pastāvīgi iedvesmo 
tūkstošiem jaunu ideju un jautājumu, un viņš nepārtraukti cenšas rast atbildes uz jautājumiem. Elistveres dzīvnieku parks, kur dabīgajai 
videi tuvos apstākļos mīt dažādi vietējie meža zvēri: lapsas, stirnas, lācis, lūši, alnis, bizoni u. c. Parkā ir ierīkots arī mazo grauzēju centrs. Pa 
dēļu laipām var nokļūt līdz ezera krastā izbūvētajai skatu platformai, no kuras var vērot ezera bagātīgo putnu pasauli. Ainavas baudīšana 
no Tabiveres skatu torņa. 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. Vai vēlaties izbaudīt reālo kalnraču dzīvi? Tad neatliek nekas cits, kā vien uzvilkt pufaiku un 
paņemt rokā lukturīti. Jo kur citur kā 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 ar degslānekļa ceļu virs zemes, 
pastāstīs par enerģijas rašanos un par to, kas nākotnē gaidāms enerģētikas jomā. Iespēja nobaudīt strādnieku pusdienas pazemē. Baltijas 
augstākais ūdenskritums – Valaste un nokāpšana uz jūru.

IGAUNIJAS INDUSTRIĀLAIS MANTOJUMS 2 dienas
Peipusa ezera piekraste ar kūpinātām zivīm un sīpoliem. Narvas apskate: cietokšņa apmeklējums, skatu
laukums, no kura paveras lielisks skats uz Ivangorodas un Narvas cietokšņiem upes krastos. Narvas upes 
ūdenskritums, kas reiz bija viens no ūdeņiem bagātākajiem ūdenskritumiem Eiropā, bet tagad ūdenskrituma kāples lielākoties ir sausas, 
vien plūdu laikā tās pārklājas ar ūdeni. Te atrodas Krēnholmas sala. Pie ūdenskrituma 19. gadsimtā tika uzbūvēta slavenā Krēnholmas 
manufaktūra, kas tajā laikā bija Krievijas impērijas lielākā fabrika. 1913. gadā šeit strādāja vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku. 
Sillamē atdzimšanas stāsts. Rūpnieciskā pilsēta radusies 1946. gadā, kad šeit tika nolemts izveidot metalurģijas rūpnīcu degakmens 
rūdas pārstrādei, lai iegūtu urāna oksīdus. Sakarā ar šo ražotni pilsēta ilgu laiku bija slēgta. Tagad iespējams iepazīties ar savdabīgām 
staļinisma laikmeta ēkām un klasiskām alejām. Sillamē muzejs un Sillamē kultūras centra atjaunotā greznā un iespaidīgā zāle. Radošā 
pilsētiņa Aparaadi-tehas (Aparātu rūpnīca). Vecs rūpnīcas komplekss, kur padomju laikā tika izgatavotas saldēšanas iekārtas, slepenas 
zemūdeņu detaļas un pēdu sajaukšanai arī nestrādājoši lietussargi un rāvējslēdzēji. Septiņdesmito gadu vidū rūpnīcā strādāja aptuveni 
1500  darbinieki. Rūpnīcai bija savs veselības centrs ar saunu un baseinu, ēdnīca un vairāki korpusi ar administratīvajām telpām. No 
2014. gada centrs tiek attīstīts par kultūras centru, kas jau šodien apvieno sevī radošus uzņēmumus, mākslinieku studijas, dizaineru ateljē 
un izklaidi. Tipogrāfijas un papīra muzejs atrodas zābaku rūpnīcas kompleksā. Ēkā var iepazīties ar papīra ražošanas procesu, aplūkot 
papīra skulptūras, vēsturiskas drukas preses, no koka un alvas veidotus burtveidolus, kā arī dažādas ar šo tēmu saistītas ekspozīcijas un 
izstādes. Repinas papīrfabrika – Eiropā unikālākā industriālās arhitektūras pērle, kuras vēsture iesākas 1728. gadā. Pētera I galminieks 
grāfs Kārlis Gustavs fon Lēvenvolde pie Vehandu upes uzbūvēja ķieģeļu fabriku, kā arī kokzāģētavu, miltu un papīra dzirnavas, kas kā 
spēka avotu izmantoja ūdeni. Repinas papīrfabrika ir Igaunijā vecākais līdz šim strādājošais rūpniecības uzņēmums, kurā līdz šai dienai 
tiek ražots papīrs. Fabrikas apmeklējums ar iepriekšēju pieteikšanos. Lasvas ūdenstorņa galerija ir vecs kolhozu laika cūku fermas tornis, 
kuru arhitektu un mākslinieku augstā lidojuma idejas un sabiedrības aktivitāte ir padarījusi par atraktīvu un godalgotu objektu, kurā 
klavieru kāpnes rada mūziku un apmeklētāji rūsējošajā ūdens mucā bauda foto un mākslas izstādes. 

MATSALU NACIONĀLAIS PARKS UN HĀPSALU     Kopā ar putnu pazinēju 2 dienas
Putnu tirgus! Pavasaros un rudeņos Matsalu nacionālā parka līčus un pļavas, kurās savulaik sienu vākuši ar
laivām, 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, pīlu 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. Ar dēļiem izliktā 
pastaigu taka un skatu tornis. Pusdienas Penijas muižā – Matsalu informācijas centrā (iekļautas cenā). Brauciens ar laivām vietējo jēgeru 
pavadībā caur vienu no Eiropas lielākajiem vienlaidu niedru masīviem pa Kassari kanālu līdz seklajam Matsalu līcim. Vakarā iespēja 
apmeklēt saunu un baseinu kompleksu spa viesnīcā. Kūpināto zivju degustācija un izzinošā ekskursija Piekrastes zviedru muzejā, 
kuru atklājis pats Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs. Iepazīšanās ar tūkstošgadīgo piekrastes zviedru apdzīvotību Igaunijā, šī etnosa 
savdabīgo kultūras mantojumu, un iespēja apskatīt izšūtu paklāju, kurā attēlota Igaunijas zviedru vēsture. Kūrortpilsēta Hāpsalu ar 
šaurajām vecpilsētas ieliņām, pilsdrupām, koka stacijas ēku. Pērnavas vecpilsēta ar gājēju ieliņām, kūrmāju prospekti, pludmales 
promenāde, vecais mols. Kabli pludmale un Kabli putnu stacija – Igaunijā nozīmīgs putnu gredzenošanas centrs. Te aizsākas 1,8 km 
gara dabas mācību taka, kas caur izglītojošu putnu būru pasauli aizved līdz putnu vērošanas tornim un piekrastes pļavām, kas kalpo par 
ganībām aitām un Skotijas kalnu liellopiem.

20.08.-21.08. 120
90

20.08.-21.08. 94

17.09.-18.09. 115
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RUDENS KRĀSAS MUIŽĀS UN PARKOS IGAUNIJAS SIRDĪ 2 dienas
Raikkilas muižas ēka – viens no skaistākajiem klasicisma stila piemēriem Igaunijā. Šis bija viens no galvenajiem 
baltvācu baronu tikšanās centriem. Raikkilas muiža ir zināma kā pazīstamā filozofa Hermana fon Keiserlinga 
ģimenes muiža. Muižas bibliotēka ir lielākā muižā esošā bibliotēka Igaunijā. Šo ciemu ir apmeklējis Prūsijas kanclers Oto fon Bismarks. 
Dabaszinātnieks Aleksandrs Keiserlings šeit ir izveidojis pirmo akmensdārzu Igaunijā. Mūsdienās muižā notiek grāmatu gadatirgi, vasaras 
izrādes un koncerti. Laupa muižas galvenā ēka tiek uzskatīta par vienu no Igaunijas 20. gadsimta muižu arhitektūras skaistākajiem 
piemēriem. No 1922. gada muižā darbojas skola, pašreizējā Laupa pamatskola. Muižas parks ir atjaunots un paplašināts. Kirnas muiža. 
18. gadsimta otrajā pusē Kirnā tika uzcelta balta akmens muižas ēka. Stāsta, ka būvēšanai nepieciešamie akmeņi ir nākuši no kilometra 
attālumā esošajām kaļķakmens lauztuvēm un tie tikuši atgādāti uz muižu ar cilvēku ķēdi. Kirnas muižu ieskauj plašs, skaists parks, 
kurā ir spēcīgas magnētiskās zonas jeb ģeoloģiskās zemes garozas plaisas, kas rada dažādas iedarbības laukus, kurus jūtīgi cilvēki spēj 
precīzi noteikt. Roosna-Alliku muiža atrodas Pandiveres augstienes un Kervemā malā, vietā, kur no ezera sākas Pērnavas upe. Muižas 
galvenās ēkas arhitekts ir kādreizējās Igaunijas guberņas arhitekts Johans Šulcs, Tompea pils autors, tāpēc ir pamanāma ievērojama 
līdzība starp abām ēkām. Koigi muiža. 18.  gs. otrajā pusē Johans Adams fon Grinvalds uzsāka muižas centrālās daļas pārbūvi. Agrā 
klasicisma stilā ar barokālām iezīmēm būvētā akmens ēka tika pabeigta 1771. gadā. Vēlāk kungu mājā tika veikta pamatīga pārbūve un 
izbūvēti tās pagalma puses spārni. Kuremā klasicisma stilā veidoto muižas ēku 1843. gadā uzbūvēja fon Etingenu ģimene. Pilī atrodas arī 
muzeja istaba, kas iepazīstina ar reģiona un Kuremā Lauksaimniecības skolas vēsturi. Patlaban pils telpas tiek izmantotas konferencēm. 
Sugām bagātais vairākpakāpju parks pazeminās Kuremā ezera virzienā, kas apbur atpūtniekus ar labi sakārtotu pludmali un atpūtas 
iespējām. Kiltsi pils ir uzbūvēta uz 15.–16. gadsimta vasaļa pils drupām. H. J. fon Benkendorfa vadībā 1790. gadā tika uzcelta pašreizējā 
ēka. 19. gs. pils piederēja fon Krūzenšternu dzimtai. Ādama Johana fon Krūzenšterna vadībā notika pirmais Krievijas jūrnieku ceļojums 
apkārt pasaulei, uz kura pamata, tieši dzīvojot Kiltsi, viņš sastādīja dienvidu jūru atlantu. Pūrmani muiža – vērienīgais neorenesanses 
stilā celtais muižas ansamblis ar balto galveno ēku tika uzbūvēts G. J. Manteifeļa laikā 1860. gadā. Patlaban pilī darbojas Pūrmani muižas 
skola. Muižā apskatīsim dažādus stāvus, redzēsim gan grāfienes buduāru, gan slepenās durvis, kas ved uz torni, gan arī grāfa kabinetu 
un mantu kambari.

OSMUSĀRE UN HĀPSALU 2 dienas
Savu nosaukumu Osmusāres sala ir aizguvusi no vikingu dieva Odina. Osmusāres salā dosimies atklāt tās 
aizraujošo vēsturi, daudzveidīgo dabu un skaisto klinšu piekrasti. No Osmusāres dienvidu ostas sākas 4-5 stundu 
pārgājiens, kura gaitā apmeklēsim gan interesantas vēsturiskas, gan arī dabas vietas, apskatīsim Krokodilu fermu un meklēsim visā pasaulē 
unikālos Neugrundbretšas laukakmeņus. Gadsimtiem ilgi salas galvenie iemītnieki bija Igaunijas zviedri. Pēc Otrā pasaules kara sala bija 
slēgta pierobežas zona, kurā atradās padomju militārā vienība. Sala ir neliela, domājams, Osmusāre virs jūras līmeņa pacēlusies pirms 
3000 gadiem. Ainavai ir raksturīga glints, brekčijas, plašas oļu vaļņu teritorijas un kadiķu audzes.
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.
Piekrastes zviedru muzejs, kuru atklājis pats Zviedrijas karalis Kārlis XVI Gustavs. Iepazīšanās ar tūkstošgadīgo piekrastes zviedru 
apdzīvotību Igaunijā, šī etnosa savdabīgo kultūras mantojumu un 20 izšūtiem paklājiem, kuros attēlota Igaunijas zviedru vēsture. Tajos ir 
attēls, kurā Zviedrijas zemnieki 1345. gadā par 34 sudraba markām iegādājas no Padises klostera Lielo Pakri salu.
Arvo Perta centrs. Arvo Perta daiļrade ir būtiski mainījusi izpratni par mūziku, kā arī ietekmējusi lielu daļu no 20. gadsimta otrajā daļā 
radītās mūzikas. Šī unikālās arhitektūras ēka ir saskaņā ar Arvo Perta radošo attieksmi un atvērta visiem mūzikas interesentiem. Šeit tiek 
rīkotas meistarklases, kā arī organizēti augsta līmeņa koncerti. Ekskursija gida pavadībā ir lieliska iespēja aplūkot Arvo Perta manuskriptus 
un klausīties mūziku.

08.10.-09.10. 95

04.06.-05.06. 135

ceļojuma apraksts laiks cena

BALTIJAS VALSTIS
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GARŠAS UN SMARŽAS SĀMSALĀ 2 dienas
Fēniksa dārzs un enerģiskā, kolorītā saimniece Jeļena. Brīnišķīga vieta! 1,5 hektārus plašā teritorija ir blīvi apstādīts 
angļu stila dārzs, jo tālāk no mājas, jo vairāk iekļaujas dabā. Pateicoties īpaši pārdomātai stādījumu izvēlei, dārzs 
ir skaists visos gadalaikos. Dārzs ir sadalīts telpās (dārza telpās), lai ikviens varētu atrast sev ko īpašu. Tas ieguvis vairākas godalgas, un 
viena no tām ir uzvara Valsts prezidenta konkursā Skaistākā Igaunijas māja 2018. Kurisoo saimniecībai ir vairāk nekā 100 gadu. Saimnieki 
dārzā centušies saglabāt senču mantojumu. Dārza projektēšanā un augu izvēlē ņemti vērā sarežģītie augsnes apstākļi. Slapjā laikā 
dārzs ir ļoti slapjš, tāpēc tur ir daudz meliorācijas grāvju. Hostas, papardes un astilbes aug mitrās un ēnainās vietās. Hostas ir saimnieku 
favorīti, tur ir ap 200 šķirņu. Izmantots arī daudz vasaras puķu. Dārzā ir 100 koku un krūmu šķirnes un 400 ziemciešu šķirnes, papildus 
200 hostu šķirnes. Sākts veidot arī priežu un ozolu parku. Ciemošanās Mustjala Mustard saimniecībā, kur degustēsim vietējās sinepes 
un čatnijus, kā arī noskaidrosim, kā tos labāk pagatavot mājas apstākļos. Ainaviskās Pangas klintis, kas slienas tieši no pludmales un 
sasniedz 20 metru augstumu. Visaugstākajā vietā atrodas sena upurvieta, kur senos laikos nesti upuri jūrai. Uz stāvkrasta ir izveidots 
dolomīta saules pulkstenis. Serves rags, no kura labā laikā saskatāma Kurzemes piekraste, un smaržosim ar pilnu krūti sāļo jūras vēju. Popi 
ökotalu saimniecība audzē garšaugus un ārstniecības augus. Uzņēmīgā saimniece un neparastie risinājumi senajā burkānu sēklu kaltē. 
Pusdienas (cenā). Saaremaa kadaka siirup ražotne... Gandrīz 500 gadus vecajā Leedri ciemā sīrupa dāmas no kadiķa un cukura gatavo 
maģisku gardumu, kam pievieno riekstus un ogas, garšaugus un garšvielas. Pēc senču gudrībām, kadiķis ir možuma un veselības devējs: 
plaušām dod jūras atspirdzinājumu, kauliem – vasaras siltumu, balsij – spēku. Sāremā kadiķu sīrupa produkti ir tīrs roku darbs un nesatur 
E vielas. Produkcijas degustācija. Septiņu vēju dārzs. Augsne ir raksturīga Rietumigaunijas salām, samērā atvērta vējam. Dārza lielums ir 
viens hektārs, un taksonu nedaudz pāri simtam. Daiļdārza dizainā nepārprotami tiek apvienota saimniecības arhitektūra ar modernām 
dārza formām – terasēm, keramiku, dažādām atpūtas zonām. Saimnieku moto šajā dārzā ir: atpakaļ pie dabas! Dārza aizmugurē atrodas 
keramikas darbnīca, kura tiek saukta par Radošuma ligzdu. 

HĪJUMĀ LEĢENDU UN BĀKU TŪRE 2 dienas
Hījumā mazā Stounhendža jeb Kontrakta akmeņi. Kalastes klints – klints, kas sasniedz 10 m augstumu un teju 
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 vēsta, ka tas radies 1781. gada augustā, kad ap 1000 salas zviedru iestājušies par savām 
tiesībām un Katrīna Lielā esot likusi viņus deportēt uz Ukrainu. Zviedri te esot dzīvojuši 4–5 gadsimtus pirms izraidīšanas. 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 – 
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.

11.06.-12.06. 112

30.07.-31.07. 92

02.08.-03.08. 150

ceļojuma apraksts laiks cena
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UZ HĪJUMĀ AR BĒRNIEM 2 dienas
Hījumā mazā Stounhendža jeb Kontrakta akmeņi. Tuuletorn piedzīvojumu centrs visai ģimenei piedāvā ar 
dažādu interaktīvu mediju, animāciju, spēļu un ekspozīciju palīdzību ciešāk iepazīt Hījumā zemūdens pasauli, 
piekrasti, dabu, salinieku stāstus vai vienkārši baudīt un tvert sajūtas. Centrā ir izveidots speciāls stāvs, kas ir 
paredzēts bērnu izklaidei. Bērni šajā spēļu zonā var kāpelēt un pārbaudīt savas spējas. Te izveidota arī Baltijas 
valstīs augstākā (20 m augsta) iekštelpu kāpelēšanas siena ar 11 dažādām takām. 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. Savdabīgais akmeņu labirints un piemineklis prāmja Estonia pasažieriem 
Tahkunas zemesragā. No Hījumā Eifeļtorņa līdz Jaltas pilij ar Kolumba kuģi – neparastas saimniecības 
apmeklējums, kur saimnieks Jans Alliksoo no kadiķiem pirms gadiem 25 uzcēla Eifeļtorni.Tagad, stāvot Jana pagalmā, lai arī apkārt valda 
mākslinieciska nekārtība, pārņem sajūtas, it kā būtu iekritis krāsainā naivā sapnī. Pēdējos pāris gados blakus tornim no materiāliem, kas 
bija pie rokas, ir uzcelta slavenās Jaltas pils Bezdelīgas ligzda un Kolumba kuģa Santa Maria kopija, Hījumā bākas miniatūrā, dzirnavas, kā 
arī Harija Potera labirinta māja. 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! Tikšanās ar Hījumā salas milzi Leigeru Orjaku zemesstrēlē, kur vislabāk izbaudīt 
mazos kadiķu džungļus, tā saucamos alvārus, no kuriem paveras skaisti skati uz akmeņainajiem jūras līčiem. Lavasāres dzelzceļa muzejs 
ir viens no lielākajiem Eiropā – vagoni un dažādas lokomotīves atrodas ārā, bet iekštelpās izvietota izstāde. Neaizmirstams pasākums būs 
vizināšanās ar tvaika dzinēja vilcienu, kas kursē starp Lavasāri un muzeju (2 km).

TALLINA UN NAISĀRE 2 dienas
Paldiski, Pētera I bastiona atliekas, padomju militārās celtnes un cara laika nocietinājumi Pakri pussalā. Rummu 
karjers gadiem ir bijis Vasalemmas marmora atradnes vieta. Pēc karjera straujās applūšanas zem ūdens palika 
liels raktuvju ekskavators, ēkas un cits inventārs, kas kopā ar izcili skaidru ūdeni veido unikālu zemūdens muzeju 
un paradīzi peldētājiem un nirējiem. Apkārt esošie izskalotie stāvie uzbērumu kalni un tirkīzzilais ūdens rada 
sirreālistisku skatu. Sūrupi apakšējā bāka  – vecākā strādājošā koka bāka Ziemeļeiropā. Sūrupi fotogēniskā 
noslēpumainā pludmale, kuras nosaukums (Slepenās atrašanās vietas pludmale), tik daudz pasaka par pludmali 
un tās atrašanās vietu. Šajā vietā vienmēr var atrast zvejniekus, romantiķus vai fotogrāfus gumijas biksēs, kas 
iemūžina skatu uz jūru un debesīm. Tallinas vecpilsētas apskate. Tompea kalnā skatu laukums uz Lejaspilsētu un jūru, rātslaukums, 
vecākais publiskais pulkstenis Tallinā un interesantie vecpilsētas pagalmiņi. Izbrauciens ar kuģīti uz Naisāri (Terra Feminarum – Sieviešu 
zeme; kā vēsta leģenda, uz salas dzīvojušas asinskārās amazones). Naisāre kopš seniem laikiem izmantota armijas vajadzībām. Aizraujoša 
salas apskates ekskursija: Marijas baznīca, bāka, Dāņu karaļa dārzs. Naisāres dabas parks. Cara laika lielgabalu baterija, PSRS mīnu rūpnīca.

MUĻĶU ZEME UN KIHNU SALA 2 dienas
Mulks ir cilvēks no dienvidu Igaunijas Mulgimā (Mulklandes) teritorijas, kas stiepjas cauri Viljandei, Pērnavai
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 bijušo prezidentu Tomasu Hendriku Ilvesu, par mājām sauc Mulgimā. 
Karksi Nuia – Mulgimā mazpilsētā uzzināsim par novada vēsturi un tradīcijām, dzīvi agrāk un tagad. Braucot lejā pa serpentīnu virs Karksi 
ezera, acu priekšā iznirst Karksi pilskalns. Tepat atrodas vietējais Pizas tornis – Karksi Sv. Pētera baroka stila baznīca, kuras tornis ievērojami 
sašķiebies. Muļķu zemes cienasts Mulgi krodziņā, nobaudot arī vietējo mulgipuder– pēc senām receptēm gatavotu maltīti, ko iecienījis pat 
Igaunijas eksprezidents! Iepazīsimies ar Mulgimā tautastērpiem, kas ilgi saglabāja vecās iezīmes. Melnie Mulgi novada tautastērpa svārki 
ir pazīstami visā Igaunijā arī mūsdienās. Hallistes luterāņu baznīca ir viena no Igaunijas skaistākajām un interesantākajām baznīcām. 
Baznīca lepojas ar dievnamos reti sastopamu melnu griestu krāsojumu. Hallistes baznīca ir Igaunijas eksprezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa 
dzimtās vietas baznīca. Te arī apņēmis latvju sievu Ievu. Eisu muiža celta agrā klasicisma stilā, un angļu stilā veidotais muižas parks terašu 
veidā aizvijas līdz ezeram. Pērnavas vecpilsētas apskate, pastaiga caur sakoptajiem parkiem uz jūru. Kihnu – jauki mājīga un tajā pašā 
laikā eksotiska sala, te tautastērpus valkā katru dienu un savu goda vietu ir saglabājuši vecmāmiņu unikālie rokdarbi. Iespēja ieskatīties 
igauņu dzīvesstilā un paražās, sastapt kolorītos motociklistus, kas jau kļuvuši par neoficiālo salas simbolu. Kihnu salas kāzu un svētku 
tradīcijas ir ierakstītas pat UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Tikšanās ar folkloras kopu, priekšstati par vietējām tradīcijām 
un rokdarbiem, dziedājumi un rotaļas. Saliņas apskate braucienā ar kravas automašīnu, klausoties vietējā gida stāstījumu latviešu 
valodā. Kihnu baznīca, muzejs, kurā var gūt ieskatu unikālajās kāzu tradīcijās. Launaga pikniks pie dabas (nojume) ar kūpinātām zivīm.

PRANGLI SALA UN LĀHEMĀ 2 dienas
Prangli ir Tallinai tuvākā apdzīvotā sala, kas pārsteidz ar savu vienreizīgo dabu un skaistajām smilšu pludmalēm.
Pirmās salas vēstures liecības meklējamas 13. gadsimtā, un spilgtu stāstu par salinieku darbiem un 
interesantākajām salas vietām pietiek veselai dienai. Prangli Sv. Laurenca baznīca (19. gs.) ir viena no 
mazākajām koka baznīcām Igaunijā. Šeit dažus gadsimtus pirms tam bija kapliča, kuru saskaņā ar leģendām ir 
uzbūvējuši nelaimē nokļuvuši somu roņu ķērāji. Dosimies savdabīgā ekskursijā ar kravas automašīnu, aplūkojot 
vācu militāro lidaparātu vraku, tvaikoņa un laivu kapsētu, vienu no lielākajiem laukakmeņiem Baltijā, dabas 
gāzes ieguves vietu, un nobaudīsim pusdienas Lāhemā nacionālajā parkā. Pastaiga Viru purvā pa dēļu laipām 
un ainavas baudīšana no skatu torņa. Pirmatnīgais Nimmaveski kanjons. Dosimies nelielā pastaigā pa dabas taku, lai aplūkotu trešo 
lielāko dižakmeni Baltijā Majakivi. Neliels pārgājiens ainaviskajā Kesmu zemesragā, kur akmeņi mijas ar jūras līčiem, radot īstu dabas 
šedevru. Fotopauze un Sagadi muižas apskate no ārpuses. Igaunijas Niagāra – Jagalas ūdenskritums, kura augstums sasniedz 8 m un 
kurš ir viens no izcilākajiem Igaunijas dabas brīnumiem.

12.08.-13.08. 95
70

17.08.-18.08. 110

27.08.-28.08. 132

01.09.-02.09. 95

ceļojuma apraksts laiks cena
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SĀMSALA 2 dienas
Valjalas pilskalns. Kāli meteorīta krāteris. 14. gs. Kuresāres bīskapa pils – labākais konventa tipa pils paraugs 
Baltijā ar gotisku interjeru, pils muzejs. 13. gs. Karjas baznīca, kurā skatāmi daudzi pagāniskie zīmējumi. 
20 metru augstās Pangas klintis. Etnogrāfiskais Anglas vējdzirnavu komplekss. Māsilinna – 14. gs. Livonijas 
ordeņa Zonnenburgas cietokšņa drupas ar velvētiem pagrabiem...

SĀMSALA AR SPA 2 dienas
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.

TALLINA UN APKĀRTNE 2 dienas
6 m augstais Keilas ūdenskritums, kur filmēti Vella kalpi. Tūrisalu klintis. Tallinas vecpilsēta: rātslaukums, 
Tompea kalns, Resnā Margarita. Brīvais laiks Tallinā. Igaunijas Niagāra – Jagalas ūdenskritums. Rebalas akmens 
krāvumu senkapi. Lennusadam – modernais Igaunijas Jūras muzejs.

IGAUNIJAS SALU TŪRE     Muhu, Sāremā, Hījumā 3 dienas
Muhu sala – trešā lielākā Igaunijas sala. Ēmu dzirnavas. Pārbrauciens pa dambi uz Sāmsalu. Valjalas baznīca 
un pilskalns. Iespaidīgais Kāli meteorīta krāteris. Meteorīta nokrišana jau apdzīvotajā Sāremā izraisīja lielus 
postījumus, kas tiek salīdzināti ar mazas atombumbas sprādzienu. 14. gs. Kuresāres bīskapa pils – labākais 
konventa tipa pils paraugs Baltijā ar gotisku interjeru, muzejs. 20 m augstās Pangas klintis jūras krastā. Atkarībā 
no laika apstākļiem iespējams neliels, nedaudz ekstrēms pārgājiens gar klints pakāji. Pārcelšanās ar prāmi uz 
Hījumā salu, Kassari zemesstrēle, varenā vecā Kipu bāka, piemineklis prāmja Estonia pasažieriem Tahkunas 
zemesragā. Kukkakivi dižakmens, Derības akmeņi, Sūremizas muižas komplekss. Kadiķu džungļi, t. s. alvāri.

ZIEMEĻIGAUNIJA UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS 3 dienas
Peltsamā rožu dārzs, kur aug vairāk nekā 5000 rožu stādu un ap 1000 dažādas rožu šķirnes. Ekskursijas gaitā 
iespējams iepazīties ar dažādām rožu šķirnēm, to vēsturi un leģendām, kā arī citām interesantām lietām. Iekšzemes 
jūras – Peipusa ezera – piekraste. Narvas cietoksnis – vecākais un lielākais cietoksnis Igaunijā (13.–17. gs.) ar 
moderno ekspozīciju pēc restaurācija. Narvas apskate: vecā manufaktūra, skatu laukums, no kurienes paveras 
lielisks skats uz Ivangorodas un Narvas cietokšņiem upes krastos. Igaunijas augstākais ūdenskritums – Valastes 
ūdenskritums. 50 m augstais Somu līča stāvkrasts. Sillamē atdzimšanas stāsts. Rūpnieciskā pilsēta radusies 1946. 
gadā, kad šeit tika nolemts izveidot metalurģijas rūpnīcu degakmens rūdas pārstrādei, lai iegūtu urāna oksīdus. 
Sakarā ar šo ražotni pilsēta ilgu laiku bija slēgta. Tagad iespējams iepazīties ar savdabīgām staļinisma laikmeta ēkām un klasiskajām alejām. 
Sillamē muzejs un Sillamē kultūras centra atjaunotā greznā un iespaidīgā zāle. Kiviīli degakmens pelnu kalni, kuru relatīvais augstums 
pārsniedz 100 m! Gleznainās Tolses pilsdrupas jūras krastā. Akmeņu un līču zeme – Lāhemā nacionālais parks. Ainaviskā Sagadi muiža 
(apskate no ārpuses). Pastaiga akmeņainajā Kesmu zemesragā. Augstākais Baltijas akmens – Jaani-Toomi dižakmens. Tallinas vecpilsēta 
(ekskursija ar kājām): Ņevska katedrāle Tompea kalnā, skatu laukums uz Lejaspilsētu un jūru, rātslaukums, vecākais publiskais pulkstenis 
Tallinā, senais nocietinājuma mūris pie Viru vārtiem un interesantie vecpilsētas pagalmiņi. Igaunijas Niagāra  –Jagalas ūdenskritums. 
Rebalas akmens krāvumu senkapi – Igaunijā vecākie un iespaidīgākie akmens krāvumu (8.–7. gs. p.m.ē.).

IGAUNIJAS LIELAIS LOKS 4 dienas
Munameģa skatu tornis – augstākais punkts Baltijā. Stikla smilšu ieguvei mākslīgi radītās 8 km garās Piusas 
smilšu alas. Šobrīd apskatei tiek piedāvāts neliels ieskats šajā noslēpumainajā pazemes pasaulē. Ilumetsas 
meteorīta krāteris – lielākais no apkārtnes krāteriem Elles kaps. Līdz krāterim var nokļūt pa dēļu celiņu, kura 
malās ir izvietotas interesantas koka skulptūras. Pārgājiens uz Tevaskojas klintīm pie Ahjas upes, viens no 
lielākajiem smilšakmens atsegumiem Igaunijā. Tartu vecpilsēta: universitāte, Doma kalns, rātslaukums. Peipusa 
ezera krasts. Kuremē pareizticīgo sieviešu klosteris. Narvas pils un skatu laukums, kur pāri upei redzami varenie 
Jaanilinas (Ivangorodas) nocietinājuma mūri. Valastes ūdenskritums, 50 m augstais Somu līča stāvkrasts. 
Kiviīli degakmens pelnu kalni. Baltijas lielākais dižakmens – Ehalkivi. Ainaviskās Toolses pilsdrupas jūras krastā. Augstākais Baltijas 
akmens Jaani-Toomi. Igaunijas Niagāra – Jagalas ūdenskritums. Tallinas vecpilsēta: Ņevska katedrāle Tompea kalnā, skatu laukums 
uz Lejaspilsētu un jūru, rātslaukums, vecākais publiskais pulkstenis Tallinā, senais nocietinājuma mūris pie Viru vārtiem un interesantie 
vecpilsētas pagalmiņi. Varbolas pilskalns.

22.09.-23.09. 94

19.11.-20.11. 120

10.12.-11.12.
31.12.-01.01.

85
 

17.06.-19.06.
06.07.-08.07.

160
160 

27.07.-29.07. 115

09.08.-12.08. 147
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LIETUVA
NO PURVA LAIPĀM LĪDZ MARSA KANJONIEM LIETUVĀ     Ar pārgājieniem 1 diena
Pārgājiens pa Žagares osu un neparasto ainavu baudīšana. Mūsas tīreļa izziņas taka Žagares reģionālajā
parkā ir Lietuvas garākā dēļu laipa purvā. Izejot 3,6 kilometrus garo taku, var redzēt gan simtu gadu vecas 
priedītes, kas sniedzas pieaugušam cilvēkam vien līdz viduklim, gan izbaudīt purva viļņošanos, gan apskatīt 
Miknaiču ezeru. Runā, ka šajā purvā mītot arī laimiņa, kas izpildot vēlēšanās. Lai nu kā, retas putnu un augu 
sugas te tiešām ir sastopamas un apskatāmas. Pārgājiens pa Marsa kanjoniem līdzīgajiem karjeriem Akmenē. 
Dosimies baudīt Marsa ainavām līdzīgus skatus vietējos karjeros. Akmenes reģions ir bagāts ar derīgajiem 
izrakteņiem. Salīdzinoši nelielā attālumā cits no cita izvietojušies vairāki karjeri. Apskatīsim divus  – Menčiu 
dolomīta karjeru un Šaltiškiai māla karjeru pie Papiles. Kaļķakmens slāņi, kas Akmenes rajonā ir sākuši veidoties 
pirms 300 miljoniem gadu, intensīvas kalnrūpniecības laikā ir kļuvuši par unikālu kanjonu ainavu, kas nav 
raksturīga ne Lietuvai, ne Latvijai. Daļa karjeru vēl joprojām tiek aktīvi ekspluatēti un apmeklētājiem nav pieejami, tāpēc šī pārgājiena 
laikā jums būs unikāla iespēja ieraudzīt acīm neaptveramos horizontus, kas paveras no 40 metru augstās nogāzes, liekot jums sajusties 
gandrīz kā kosmosa odisejā.

ZIEMEĻLIETUVAS DĀRZOS UN PARKOS 1 diena
Pasvālē A. Stapuļoņa dzirnakmeņu, dobakmeņu un pēdakmeņu kolekcija. Atjaunotais Burbišķu muižas
komplekss un parks pavasaros priecē ar bagātīgiem tulpju stādījumiem. Šauļu botāniskais dārzs, kur augi tiek 
audzēti atsevišķās nodaļās, ievērojot īpaši izvēlētu sistematizācijas formu. Tajā aug vairāk nekā 4 tūkstoši dažādu 
sugu un šķirņu augu. Puķkopības nodaļa izceļas ar savām bagātīgajām hostu, īrisu, liliju, dienziežu kolekcijām. 
Skinderišķu dendroloģiskais parks (125 ha), kur skatāmi daudz no dažādām pasaules malām atvestu eksotisku 
koku, krūmu, liānu, kas parasti tiek audzēti botāniskajos un dendroloģiskajos dārzos. Kopumā te aug 1400 sugu, 
pasugu, paveidu, formu un šķirņu koki, krūmi, liānas. Parkā ir ierīkoti skatu tornīši, lapenes, soli, bērnu rotaļu 
laukums. Ainavu bagātina Šušves upes līcis. Parka dibinātājs Ķēstutis Kaltenis 1993. gadā apbalvots ar Valda Adamkus prēmiju. Īpaši skaisti 
te ir rudenī, kad sārtojas kļavas – tās te ir ap 60 sugu, bet pavasarī parkā uzzied magnolijas. Lietuvas ģeogrāfiskais centrs, kur izveidots 
liels laukakmeņu krāvums.

ĶIRŠI, ZIRGI UN ZĀĻU SIEVAS 1 diena
Ķiršu festivāls, kas ik gadu tradicionāli pulcē daudzus apmeklētājus. Ķiršu svētki apmeklētājiem piedāvā plašu 
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 kopš 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 – 
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.

29.05. 37
30
1

04.05. 40

16.07. 34

07.08. 43
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ZIEDU FESTIVĀLS, ŠOKOLĀDE UN ŠAUĻI 1 diena
Karstās šokolādes baudīšana hercogu rezidencē Jelgavā un stāsti par Baltijā lielākās baroka pils būvniecības
noslēpumiem, hercogu dzīves priekšrocībām un trūkumiem. 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 Eiropā, kur kopš seniem laikiem 
iekārtojušās dažādas iestādes un veikali. Pakrojas muižā uzplauks vasaras ziedu festivāls. Festivāla ietvaros 
muižas teritorijā būs apskatāmas iespaidīgas 2–6 m augstas ziedu skulptūras, no ziedu stādiem veidoti 
ornamenti, karaliskas ziedu kompozīcijas – kopskaitā vairāk nekā pusmiljons daudzkrāsainu vasaras ziedu, kas 
krāšņi ziedēs visas vasaras garumā. Būs iespēja baudīt gardus ēdienus, darboties parfīma darbnīcā un atklāt 
mīlas ekstrakta tapšanas noslēpumus, posties senos tērpos, apmeklēt bišu dravu, vilnas velšanas un šūšanas 
darbnīcu, senās tehnikas muzeju un griezties maģiskos karuseļos. 

ZIEMASSVĒTKU GARŠAS UN SMARŽAS ABPUS ROBEŽAI 1 diena
Atpūtas komplekss Rožmalas, kur Ziemassvētku gaisotnē būs iespējams cept pīrādziņus, doties ekskursijā pa
Ribes dzirnavām un baudīt siltu tēju ar pašceptajiem pīrādziņiem. Bistrampolis muižas atdzimšanas stāsts. 
Muižas parks ar koku alejām, tiltiem, Birutes kalnu un dārznieka māju izstaro romantiku. Ziemassvētku rotājumu 
muzejs – vienīgais Baltijas valstīs. Muzeja ideja radās 2010. gadā, kad Ziemassvētku eglīšu rotājumu izstādes laikā pilsētas iedzīvotāji 
pārsteidza ar savu aktivitāti un atveda pāris simtu rotājumu. Divas kundzes uzņēmās iniciatīvu, un dažu gadu laikā dienasgaismu ieraudzīja 
Ziemassvētku eglīšu muzejs. Šobrīd kolekcija vairāk nekā 3000 eksponātu. Skatāmi gan seni, gan ne tik seni Ziemassvētku eglīšu rotājumi 
un atribūtika. Iespēja pašam izveidot Ziemassvētku rotājumu. Ciemošanās pie vīndara Raimonda Nageles ģimenes Roksalā, kur baudīsim 
karstvīnu, kā arī vēl citus vīnus un klausīsimies stāstus par saimniekošanu un vīnogu audzēšanu, vīna darīšanu Ziemeļlietuvā. Deviņiem 
no tiem ir Lietuvas nacionālā mantojuma sertifikāti, un tie ir Lietuvas vīna čempionātu uzvarētāji.

KAZIUKAS SVĒTKI VIĻŅĀ 2 dienas
Viļņas barokālās vecpilsētas apskate – pirms dažiem gadiem izpelnījās Eiropas kultūras galvaspilsētas godu.
Kaziukas (Kaziuko muge vai Kazīša svētki) ir gadatirgus – skaisti tautas daiļamatu meistaru svētki, kuri radušies 
pirms vairākiem gadsimtiem un sākotnēji bija saistīti ar karaļdēla Kazimira kultu. Mūsdienās – 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, tajā atdusas 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 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. 

LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS 2 dienas
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.

NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS 2 dienas
Pažaisles klosteris – viens no nozīmīgākajiem baroka arhitektūras ansambļiem Lietuvā. Kauņas vecpilsēta: 
13. gs. pilsdrupas, rātsnams – viens no lieliskākajiem baroka pieminekļiem Kauņā, saukts par balto gulbi, gotiskā 
Pērkona māja. 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.

05.08. 45
35

10.12. 45
35

05.03.-06.03. 75

26.03.-27.03.
22.10.-23.10.
03.12.-04.12.
13.07.-14.07.

77

72

09.04.-10.04.
01.10.-02.10.
15.06.-16.06.

98
 

83
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UZ DIENVIDLIETUVU NARCIŠU LAIKĀ 2 dienas
Traķu ezerpils ir 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence, gotikas stilā celtā pils ir vienīgā viduslaiku ezerpils 
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.

LIETUVAS MUIŽU STĀSTI 2 dienas
Raguvėlės muižas ansamblis, kas sastāv no pils, 19 saimniecības ēkām, baznīcas un parka. Tas ir viens no 
lielākajiem arhitektūras ansambļiem Lietuvā. Taujėnu muiža  – viena no skaistākajām Lietuvas muižām, kas 
pieminēta kopš 16. gadsimta. Klasicisma stila ēka tika uzcelta 1802. gadā un ir saglabājusies līdz mūsdienām. Muiža līdz 20. gadsimtam 
vidū bija Radvilu hercogu rezidence. Tagad muiža ir vieta kultūras pasākumiem un izklaidei. Klausoties stāstos, malkosim kafiju un baudīsim 
muižas firmas kūku. Siesiku pils – vienīgā saglabājusies renesanses stila nocietināta dzīvojamā ēka Lietuvā. Pils celta 1492.-1517. gadā. 
Šodien muižas ēka tiek atjaunota pēc 16. gadsimta struktūras. Apmeklētājus priecē sakoptais pils parks, atjaunotā muižas alus darītava. 
Lietuvas prezidenta Antana Smetonas muiža, kas atrodas gleznainajā Ļēnas ezera krastā. Muižas vēsture sākas ar A. Smetonas 60 gadu 
jubileju. 1934. gadā par godu prezidenta dzimšanas dienai tika nolemts dāvināt zemnieku saimniecību. Jubilejas dāvanu komiteja savāca 
ievērojamu naudas summa un 1935. g. nopirka 80 hektārus zemes. Vēl 25 hektārus meža A. Smetona saņēma no valsts kā Neatkarības akta 
parakstītājs. Burbišķa muiža gleznainajā Anīkštas upes kreisajā krastā jau iztālēm piesaista uzmanību. XIX gs. arhitektūras piemineklis, 
neoklasicisma posma pērle, kas apbur ar izsmalcinātību un eleganci. Alantas muiža, atrodas blakus esošajā Naujasodis ciematā, un 
tās vēsture ir ne mazāk līkumota kā ceļš uz to. Neoromantiskā Alantas muiža Molētu rajona Alantas pilsētā joprojām tiek dēvēta par 
Molētu kultūras centru. Izcilas fasādes pils, kas celta 19. gadsimta vidū, nesen pirmo reizi tika atjaunota, saglabājot tās autentiskumu. 
Līdz šai dienai saglabājusies ne tikai galvenā muižas ēka, bet arī viss ēku komplekss, labiekārtots parks ar trim maziem dīķiem. Pils parkā 
ir izveidotas koku alejas ar neoromāniskām iezīmēm, kas atgādina itāļu villu. Liubavas muiža ir viena no vecākajām muižām Lietuvā. 
Jau 1546. gadā Lietuvas valdnieka Sigismunda Augusta muižas kases grāmatā sīki aprakstīti tajā laikā remontētie Liubavas dīķi. 19. 
gadsimta vidū tas palika valdības augstāko amatpersonu īpašums, kas bija slavens ne tikai ar savu dabas bagātību, bet galu galā kļuva 
par spilgtu aristokrātu, talantīgu kultūras un mākslas cilvēku iecienītu rezidenci. Liubavas muižas ūdensdzirnavu apmeklējums – iespēja 
iepazīt unikālo industriālo mantojumu, kas ir vienīgās dzirnavas Lietuvā, kur tehnoloģiskās iekārtas ir pilnībā (100%) atjaunotas, izpētīti 
un demonstrēti visi šeit notikušie tehnoloģiskie procesi, sākot no graudu un koksnes, metāla apstrādes līdz miltu un elektrības ražošanai. 
Šeit darbojas pat gadsimtu veca ūdensturbīna! Ceriņu ziedu kupenas Kairēnu muižas parkā. Kairēnu muižas parks 19. gs. tika augstu 
novērtēts – parks tajā laikā piederēja pie pieciem izcilākajiem šāda stila parkiem visā Lietuvas lielhercogistē. Kairēnu muiža gandrīz pusotra 
simta hektāru platībā nodota Viļņas Universitātei Botāniskā dārza izveidošanai. Neparastā Zaļā māja, kur grūti būs sazīmēt kādreizējo 
daudzīvokļu namu. Patlaban Botāniskajā dārzā ir liela augu kolekcija. Īpaši skaists ir plašais ceriņu dārzs.

NEMUNAS IELEJAS DABAS VILINĀJUMS     Ar pārgājieniem 2 dienas
Giliusa ezera dabas taka, kas ļaus baudīt daudzveidīgos ezera krastus un gleznainus skatus teju 3,5 km garumā. 
Viens no Žemaitijas skaistākajiem skatu punktiem – Medvēgaļa kalns ar blakus esošo pilskalnu un elku kalnu; 
skats uz Žemaitijas plašumiem no Moteraiša pilskalna. Jiesos atsegums, kas paslēpies Kauņas pievārtē nelielas 
upītes gravā. Kadiķu ielejas taka, viena no skaistākajām Kauņas reģiona apskates takām, kura ikvienam 
jāapmeklē un jāredz. Tā ir dabiska kadiķu audze Nemunas ielejā, Kauņas ūdenskrātuves nogāzē. Daļu takas veido 
dēļu laipas. Tā sākas lapegļu audzē, tad paveras pasakaini skati pār kadiķu džungļiem uz upes ieleju. Dubravas 
purva laipu taka – vieta, kur aizbēgt no lielpilsētas kņadas un izbaudīt purva ainavas. Nemunas loku parks – 
izcili ainavisks Nemunas upes posms starp Alītu un Pakuonis, kur upe veido vairākus plašus meandru lokus 
ar līdz pat 40 m augstiem morēnu atsegumiem. Balbierišku atsegums un skatu platforma. Pastaigu takas Birštonas apkārtnē, kur 
tuvējā apkaimē atrodami ~70 neparastie avoti, tāpēc nelielā pilsētiņa Nemunas loku reģionālajā parkā ir kļuvusi par pievilcīgu atpūtas un 
relaksācijas centru. Kāpiens augstākajā skatu tornī Lietuvā – skatu platforma atrodas 45 m augstumā. No skatu torņa paveras iespaidīgs 
skats uz Nemunas lokiem. Mājupceļā piestāsim vēl pie vienas Lietuvas likteņupes  – Neris upes krastos izveidotajā reģiona parkā. 
Dūkštos ozolu audzes izziņu taka ved pa lielāko un vienu no vecākajiem dabiskajiem ozolu mežiem, kas līdz mūsdienām saglabājies 
Lietuvā. Vairāk nekā 200 gadus vecu ozolu ēnā savas mājas atrod daudzas retu dzīvnieku, augu, sēņu un sūnu sugas. Šajā izziņas gājienā 
jūsu pavadoņi būs arī 38 lietuviešu dievu, dieviešu un citu mitoloģisko radījumu skulptūras. Ceļojums vedīs jūs uz mītiskiem laikiem, kad 
pēdējie Eiropas pagāni lietuvieši kādreiz pielūdza savus dievus svētajos ozolu mežos. Mēdz teikt, ka senie lietuviešu augstie priesteri, 
saukti par kriviai krivaičiai, varēja dzirdēt dievu vārdus, kas viņiem nodoti caur ozollapu šalkām. (3 km.) Karmazinai pastaigu taka, kas 
ved gar Neris upes krastu, šķērsojot vairākas sānu gravas, apskatot vietējo pilskalnu kompleksu un baudot ainavu no galvu reibinošiem 
augstumiem upes stāvkrastā.

23.04.-24.04. 88

07.05.-08.05. 115

14.05.-15.05. 90
65
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DIENVIDLIETUVAS DABAS VILINĀJUMS     Ar pārgājieniem 2 dienas
Labanoras gārša ir otrā lielākā Lietuvā. Tās galvenā vērtība ir ezeru sistēma, kas sastāv no 285 meža ezeriņiem, 
kuri apgādā ar barības vielām gāršā esošos augus (3 km). Neparastais Asvejas ezers – garākais ezers Lietuvā 
(gandrīz 30  km)  – un kāpiens Dubingai pilskalnā, ainavas baudīšana. Jurkišķu upes taka (1,7 km), kas ved 
gar nelielu kanjona tipa upīti, kura savieno savā starpā Asveja un Suoselisa ezerus. Apvidū ir iespaidīgs reljefa 
saposmojums, kas nozīmē lielu kāpelēšanu augšā un lejā. Fotopauze Eiropas ģeogrāfiskajā centrā. Iekarosim 
Lietuvas augstāko virsotni – Aukštoji kalnu, kas tikai pirms nepilniem 20 gadiem kļuva par augstāko punktu. 
Līdz tam par Lietuvas augstāko virsotni tika uzskatīts Jozapines kalns, kura augstums ir tikai par dažiem 
centimetrim mazāks nekā Aukštojam. Kāpiens skatu tornī. Paulavas Republika ir viena no unikālākajām 
parādībām Lietuvas vēsturē. Netālu no Viļņas 18. gadsimtā bija autonoma republika ar savu konstitūciju, ģerboni, naudu, parlamentu, 
kasi, pašpalīdzības fondu, miliciju, ārstu, skolu, un to vadīja prezidents un zemnieku parlaments. Paulavas rezidence  – Merkines 
pilsdrupas, izgājušo gadsimtu godība, kas savulaik varēja kļūt par Lietuvas Monako. Meklēsim Gauju Lietuvā. Gaujas ielejā paugurainos 
rajonos starp Poškoniem un Dievenišķēm īsā joslā atrodas trīspadsmit etnogrāfiski ielu ciemati. Poškonių ielas ciems – etnogrāfiskais 
ielas ciemats, kur skatāma tipiskā (19.  gs. / 20.  gs. mijas) Dzūkijas apbūve. Dzīvojamo māju rotājumu neatņemama sastāvdaļa bija 
logu apmaļu dekoratīvie kokgriezumi. Dieveniškes vēsturiskā reģionālā parka teritorijā esošie etnogrāfiskie ciemati ir lietuviešu tautas 
arhitektūras mantojums. Neliels pārgājiens gar Lietuvas Gaujas krastiem, izbaudot upītes straujo tecējumu un daudzveidīgo dabu. 
Pūčkoru dabas taka un ģeoloģiskais atsegums, un skatu laukums Šis ir visaugstākais un visiespaidīgākais ģeoloģiskais atsegums Lietuvā, 
kas izveidojies straujās Viļņas upes krastos. Augstums sasniedz 65 metrus! Takā izveidoti vairāki skatu laukumi, no kuriem paveras elpu 
aizraujošas ainavas uz Viļņas upi, pakalniem un mežiem (4 km). Viļņas upītes līkuma labajā krastā 19. gadsimta vidū francūzis Karols de 
Vims uzbūvējis brīnišķīgas mūra ūdensdzirnavas ar visām iekārtām, kā arī citas ražošanas un saimniecības ēkas. Mūsdienās te iekārtots 
grandiozs atpūtas un izklaides centrs Belmonto dzirnavas. Tur ir gan brīnišķīgi ūdenskritumi, gan kanāli, dīķīši un jauks atpūtas parks. 
Mītiskā Aukštadvara Velna bedre. Lai gan stendā, kas uzstādīts tieši pie bedres, var izlasīt, ka 210 metru diametrā un 40 metrus dziļā 
apaļā bedre ir ledus laikmeta beigu rezultāts, tiešsaistes informācijas avoti var radīt atšķirīgu iespaidu. Velna bedre ir slavenāka pat par 
pašu Aukštadvaru reģionālo parku, jo tā ir iekļauta 100 aizsargātajos dabas pieminekļos Eiropā (taka 2 km). Nedaudz mazāk noslēpumu 
slēpj Velna bedres mazā māsa – Strėvas iegruvums. Glaciokarsta izcelsmes un izveidojies apmēram pirms 18 tūkstošiem gadu, kad zem 
nogulumiem tika aprakts ledus bloks, kas vēlāk klimata sasilšanas laikā izkusa. Bedre nav iedomājama bez senas leģendas par šeit esošo 
krodziņu, kur svētkus svinējuši velni. Dzirdot rīta gaiļus dziedam, velni mukuši un parāvuši krogu līdz. Ārā palicis tikai jumta čukurs.

UZ SUVALKIJU UN DZŪKIJU 2 dienas
Nemunas krastā atjaunotā Ģelgaudišķes muiža – viena no lielākajām un oriģinālākajām muižām Lietuvā. Te 
filmēta leģendārā lietuviešu kinoklasika – Tadas Blindas. Muižas viesus sagaidīs muižas kundze, kura iepazīstinās 
ar muižas vēsturi, muižas dzīvesveidu 19.–20. gadsimta sākumā. Būs iespēja iemācīties jautras deju spēles, kuru horeogrāfija nav īpaši 
grūta, Nobaudīsim arī vietējos muižas sierus. Sudargu pilskalnu komplekss – ļoti ainaviska vieta, kur Nemunas upes krastā vienkopus 
aplūkojami 5 pilskalni un no kurienes skaidrā laikā varot saskatīt 30 km attālos Tauraģes baznīcas torņus. Suvalkijas nacionālo ēdienu 
baudīšana, kur saimniece pasniegs uzkodas: pēc tradicionālām metodēm mājās pagatavotu speķi un, protams, uz plīts gatavotu 
kāpostgalvu, kas ir katras mājsaimnieces lepnums. Kamēr gatavosies gardā maltīte, uzzināsim par vietējām tradīcijām, folkloru, 
tautastērpiem un valodas īpatnībām. Paežerias muižas pils – Suvalkijas pērle. Muiža celta 1795.–1799. g. Arhitekts Martins Knakfuss. 
Daži mēdz teikt – īsts Senās Grieķijas atspoguļojums, klasicisma elementi. Pils salonos reiz uzstājies Haidns, Šopēns u. c. slavenības. Arī 
mūsdienās šeit notiek mūzikas festivāls. Kopš 2004. g. te ir Suvalkijas rajona reģionālais kultūras centrs. Metāla fantāzijas muzejā jūs 
redzēsiet unikālus izstrādājumus, kas izgatavoti no metāla detaļām, kuras lemtas pārstrādei vai iznīcināšanai. Muzejā ir vairāk nekā 800 
eksponātu, un ar katru sezonu oriģinālu un jaunu eksponātu skaits tikai pieaug. Kolekcija ir ļoti daudzveidīga, sastāv no floras un faunas 
eksponātiem vai mūsdienīgām improvizācijām. Veisiejai reģionālais parks: apmeklētāju centrs, skatu tornis, muzikālās strūklakas. 
Neliela pastaiga Širvintas mežos, pa nelielu zemes strēli, kas atdala Dusia un Metelis ezerus. Te liela dabas daudzveidība – no priežu siliem 
līdz purviem un platlapju mežiem, majestātiskiem, gadsimtiem veciem ozoliem, krāšņajiem orhideju ziediem un vaivariņu reibinošajam 
aromātam. Dzūkijā esot noteikti jānogaršo banda – tradicionālā sāļā kūka, kuru gatavo no kartupeļiem vai griķiem un cep uz kāposta 
lapas. Bandas cepšanai nepieciešama laba maizes krāsns un siltums, vislabāk bērza malka. Birštona  – viens no senākajiem Lietuvas 
kūrortiem, kas izvietojies gleznainajos Nemunas krastos parku ieskautā teritorija. Parkos skatāmas vairāk nekā 30 dažādas skulptūras. 
Te tiek iegūts minerālūdens, kas uzskatāms par vecāko Lietuvas pudelēs pildīto ūdeni. Kāpiens Lietuvas augstākajā skatu tornī, kura 
augstums sasniedz 55 m! No tā paveras galvu reibinoša ainava uz Nemunas lokiem.

06.08.-07.08. 95
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11.06.-12.06. 118
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TUVĀK GALOTNĒM, TUVĀK ZVAIGZNĒM!     Ar bērniem 2 dienas
Kāpiens jaunajā skatu tornī Biržu apkārtnē. Skatu tornis veidots C burta formā un izpelnījies īpašu arhitektu
atzinību. Govs ala – savdabīgais zemes iegruvums, karsta kritene. Izzinoša ekskursija putojošā miestiņa 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.

DZĪVES SVINĒŠANA ZIEMEĻLIETUVĀ KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI 2 dienas
Brokastu pauze Kirkilai, kur ne tikai skatu tornis ar ezeriņiem, karsta kritenes, bet arī silta zāļu tēja un pēc senām 
receptēm gatavotas pilngraudu pankūkas. Adomienes muiža  – skaists un rets romantiskā klasicisma koka 
arhitektūras piemineklis ar sarežģītu plānojumu. Šeit valda rosīga kultūras dzīve un notiek mākslas plenēri. 
Ciemosimies Ogu ciema amatniecības centrā, kurā ne tikai iepazīsim novada kultūrvēsturi, tradicionālos 
ēdienus Kupišķos gada ritējumā, bet arī piedalīsimies Pakišuolis (sava veida gaļas pīrāgs) cepšanā. Baudīsim 
bagātīgas pusdienas, piedalīsimies tradicionālās rotaļās un dejās, klausīsimies novada stāstus un dziesmas. 
Kupišķu šarmantā pilsētiņa, ko rotā parki, dīķi, muzikālā strūklaka, skulptūras, staltā Kupišķu baznīcā. Palēvenes 
muiža un dominikāņu klostera ansamblis (18. gs.), kas tiek saukts par Mazo Pažaisli – izcils un vienīgais vēlā baroka piemērs Aukštaitijā. 
Lai klostera apskate būtu aizraujošāka, izbaudīsim izglītojošo programmu – Ļėvēņa karūsu un siļķu deja. Aizraujoši stāsti un vakariņas ar 
kulināro programmu, baudot karūsu sautējumu un mūku brūvēto alu. Ķēdaiņu simpātiskā vecpilsēta un multikulturālā vide. Ķēdaiņi ir 
reformātu baznīcas šūpulis Lietuvā, te vērojams ebreju kultūras mantojums, musulmaņu minarets, un pat skoti te meklējuši apsolīto zemi. 
Ķēdaiņi tiek saukta par Lietuvas gurķu un džeza galvaspilsētu. Ķēdaiņi kādu laiku bija arī ievērojamās kunigaišu Radvilu dzimtas rezidence. 
Nobaudīsim Radvilu virtuves piedāvājumu – skābētu kāpostu kūku, zupu ar gavēņa sausiņiem, mājās kvasu un ķiršus cukurā. Paberžes 
kulturvēsturiskais un UNESCO mantojums. Tautas meistaru celtajā baznīcā (1787. g.) aplūkojamas vērtīgas gleznas un iespaidīga 
kokgriezēju krustu kolekcija. Lietuvas krustu izgatavošanas tradīcija iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Te darbojies Vincs Svirskis – 
viens no ievērojamākajiem Lietuvas krustu darinātājiem un talantīgākajiem senās lietuviešu tautas mazās arhitektūras radītājiem. Medus, 
alus un medalus degustācija pie aldariem Jūrates un Ērika. Mīds, tā sauc medalu, kas gatavots no medus, kas savākts pašu dravā. Uz 
litru alus ir līdz 750 g medus! Atjaunotā Pakrojas sinagoga, (1801.) – vecākā saglabājusies koka sinagoga Lietuvā. Atjaunoti 19. gadsimtā 
tapušie griestu zīmējumi. Tajos attēloti dzīvnieki, putni, koki, augi un pat vilciens, kura mašīnists ir vienīgais cilvēks visā attēlu galerijā.

GLEZNAINĀ LATGALE UN AUKŠTAITIJA EZERU ATSPULGOS 2 dienas
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.

18.06.-19.06. 105
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01.07.-02.07. 130
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SĒLIJAS UN LIETUVAS PIEROBEŽAS DZĪVESSTĀSTI  2 dienas
Pilkalnes muižas apmeklējums. Te māla kleķa klētī saglabājusies unikāla senlatviešu graudu kalte, rīta kafija un
stāsti par dzīvi pierobežā. Saukas dabas parks un Ormaņkalns  – gleznainais skats uz apkārtni un Saukas 
ezeru. Gārsenes pils stāsti un leģendas. Pils celta neogotikas stilā (19.  gs.). 60 gadus (1860–1920) muiža atradās baronu Budbergu-
Beningshauzenu dzimtas īpašumā. Latvijas brīvvalsts laikā ēku pārbūvēja par skolu, kuras svinīgajā atklāšanā 1940.  gadā savā pēdējā 
oficiālajā braucienā pa Latviju piedalījās arī Kārlis Ulmanis. Ainaviskais pils parks, dzimtas kapliča, pastaiga pa Zaļo taku. Vecā Stendera 
muzejs ar ekspozīciju, pastāvīgu novada amatniecības izstādi, mācītājmuižas klēts apskati, kur iekārtota etnogrāfiska daļa ar pagājušo 
gadsimteņu sadzīves priekšmetiem, fotouzņēmumiem un dokumentiem. Viesošanās saimniecībā Kalna Rūdupes, kas nodarbojas ar ābolu 
un dažādu ogu audzēšanu, kas tiek izmantotas mājas vīna gatavošanā. Stāstus par saimniekošanu labāk klausīties pie pašu gatavotā mājas 
vīna glāzes. Fotopauze pie greznā Sventes muiža ansambļa. Meklēsim augstāko Sēlijas kalnu – Egļukalnu. Fotopauze pie greznā Sventes 
muižas ansambļa. Stelmužes koka baznīca (1650). Tā, pateicoties apdāvinātiem meistariem, tika būvēta, izmantojot tikai cirvi, bet durvju 
dēļu stiprināšanai lietotas kaltās naglas. Baznīcas interjerā daudzi vērtīgi baroka stila rotājumi. Atdzimusī Ilzenbergas muiža ar angļu 
stilā iekopto 15 hektāru plašo parku ar skulptūrām, ar leģendām apvīto Mīlestības salu, graciozi izliekto tiltiņu, ezeru un stāstiem par 
šīs saimniecības attīstīšanu pašreizējā veidolā. Šobrīd te tiek attīstīta biodinamiskā saimniecība, kur uz vietas tiek īstenots pilns cikls – 
no sēšanas līdz gatavai produkcijai, turklāt lauku darbos, kaitēkļu apkarošanā un produkcijas gatavošanā izmantojot tikai bioloģiskas 
metodes, dabiskus līdzekļus. Skaistais un plašais Rokišķu muižas ansamblis, kurā izveidots Rokišķu muzejs. Atsevišķā muižas kompleksa 
ēkā var apskatīt Rokišķu lepnumu – koktēlnieka Ļongina Šepkas visas dzīves laikā radīto unikālo un savdabīgo kokgriezumu kolekciju, 
uzzināt divu varenu dzimtu – Tīzenhauzenu un Pšezdziezku – likteņus, kā arī gremdēties aizgājušo gadsimtu noskaņā krāšņi izdekorētajās 
muižas istabās un apskatīt dažādas izstādes. Rokišķu reģiona garšu triumfs. Senas grafas, kur iespējams izgaršot to, ko ražo vietējie 
uzņēmumi, sākot no vītinātas filejas un alkšņu dūmos auksti kūpinātas liellopa desas līdz nogatavinātajam cietajam sieram Rokiškio Grand 
ar kraukšķīguma notīm un izcilas kvalitātes vīniem no saimniecības Roksala, kas lepojas ar daudziem piešķirtajiem tituliem. Turpinājumā 
gardēžiem tiek celts priekšā skilandis – interesants, latviešiem maz zināms produkts, ko gatavo no cūkgaļas, pievienojot sīpolus, ķiplokus, 
piparus. Deserta vietā jānogaršo vietējais šakotis un nu jau gandrīz par Lietuvas simbolu kļuvušās baraviciņas.

PALANGA UN KURŠU KĀPA 2 dienas
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.

PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM 2 dienas
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... Mini zoo 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.

SUVALKIJAS GARDĒŽU TŪRE 2 dienas
Restaurētās Panemunes pils apskate un kafijas pauze pils restorānā, no kura paveras lielisks skats uz apkārtni.
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. 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. Suvalkijas etnogrāfiskā sēta. Mājupceļā viesošanās pie vīndara, kura 
dārzā aug vislielākā vīnogu šķirņu daudzveidība Lietuvā. Vīndaris Aļģirds ar vīnogu audzēšanu nodarbojas jau 30 gadus un no daudzajām 
šķirnēm radījis dažādas garšas buķetes vīnus.

30.07.-31.07. 115

04.08.-05.08.
03.09.-04.09.
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04.06.-05.06.
27.08.-28.08.
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JAUNĀ UN SAVDABĪGĀ VIĻŅA 2 dienas
Eiropas ģeogrāfiskais centrs. Vilnojes akmens skulptūru parkam dots ezera nosaukums, kura krastos tas atrodas
un kurā ainaviski iederas monumentālās skulptūras. Negaidīta un unikāla ideja bija izveidot skulptūras ne tikai 
uz zemes, bet arī uzstādīt tās pašā ezerā. Pusdienas atpūtas kompleksā Belmontas dzirnavas, baudot vietējo virtuvi. Modernais Modo 
muzejs. Iepazīsim jaunos, modernos Viļņas rajonus. Stacijas kvartāls ar neskaitāmām kafejnīcām un rosīgu kultūras dzīvi. Lukišķu 
cietums, kuru 115 gadus apsargāja augstas sienas un dzeloņstieples, taču šodien šī vieta ir atvērta sabiedrībai. Jaunā versija Lukišķu 
cietums  2.0 ir 250  radītāju un mākslinieku mājvieta, un vieta, kur zinātkāri gari var mācīties un izpētīt. Apsēdieties atspirdzinošam 
dzērienam, apmeklējiet koncertu vai dodieties ekskursijā, lai gūtu ieskatu par dzīvi bijušajā cietumā. Šī unikālā telpa kalpoja par fonu 
seriāla Stranger Things 4. sezonai. Žvėrynas – Viļņas zaļā oāze, koka arhitektūra, Vingis parks ar Dziesmusvētku estrādi. Užupis mākslinieku 
kvartāls, sava republika. Tā piesaista daudzus fotogrāfus un tūristus. Lietuvas Valdnieku pils dārgumi plašā ekspozīcijā. Pusdienas ar 
nacionālo ēdienu baudīšana un folkloru. Literatai iela – ļoti populāra lietuviešu un ārvalstu tūristu vidū, un tā neapšaubāmi ir viena 
no obligātajām vietām Viļņas vecpilsētā. Tiek uzskatīts, ka šī iela 19. gadsimta pirmajā pusē tika nosaukta par godu tur dzīvojušajam 
dzejniekam Adomam Mickevičam. 2008. gadā mākslinieku grupai radās ideja atdzīvināt ielu un dekorēt to ar mākslas darbiem. Tā nu iela 
ir dekorēta ar metāla, koka un stikla attēliem, kas veltīti dažādiem autoriem. Viļņas panorāmu baudīsim no Trīs krustu kalna, vienlaikus 
skatot jauno darījumu kvartālu un veco barokālo Viļnas vecpilsētu.

RAIBIE RUDENS SVĒTKI DIENVIDLIETUVĀ 2 dienas
Došanās ekspedīcijā uz Dzūkiju – kultūrvēsturiski seno Lietuvas novadu, kura teritorijas lielu daļu klāj biezi meži. 
Pateicoties tieši lielajām 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. 

MAZĀ LIETUVA UN ŽEMAITIJA 3 dienas
Klaipēdas noslēpumi – vai tiešām tā bijusi Prūsijas karalistes galvaspilsēta? Ko te darīja Hitlers? Kāds Klaipēdai
sakars ar Troju? Klaipēdas vecpilsētas apskate, kur tagadējais regulārais ielu tīkls veidojies 17. gs. Vecpilsētā 
saglabājušās 18.–19. gs. koka pildrežģu ēkas, Danes upes krastmala ar vecajām noliktavu ēkām, Teātra laukums un pilsētas simboli 
Tāravas Anniņa un burukuģis Meridiāns. Kuršu kāpa un neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu. Romantiskā kūrortpilsētiņa 
Nida. Pārnidas kāpa un Saules pulkstenis. Brauciens ar kuģīti pāri Kuršu jomai un Nemūnas deltas reģionālā parka teritorija ar neparastu 
dabas daudzveidību. Ventes ragā ekskursija ornitoloģijas stacijā. Putnu gredzenošanas centrs. Lietuvas Venēcija – Miņģes un Ostadvaris 
zvejnieku etnogrāfiskie ciemi. Pusdienas ar siltu zivju zupu (cenā). Savdabīgā koka arhitektūra Rusnē – vienīgā Lietuvas pilsētiņa, kas 
atrodas salā. Pavasara palu laikā vietējie tiek nogriezti no ārpasaules. Un, lai nokļūtu uz kontinentu, izmanto savdabīgus pārcēlājus.  
Šilutes apskate. Žemaiču Naujamiesti ar ļoti interesantu koka baznīcu. Pluņģes apskate  – svētā Floriāna piemineklis, Pluņģes Lurda, 
brīvības piemineklis. Pēdējos gados līdz nepazīšanai pārvērtusies viena Oginsku muiža ar parku, pērkona ozolu un par saistību ar 
Itālijas pilsētu Florenci 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. 
Atjaunotais modernais Aukstā kara muzejs, kas izveidots kādreiz slepenajā padomju raķešu bāzē. Žemaitijas nacionālais parks  – 
modernais informācijas centrs Plateļos. Plateļu apskate: Raganas osis bijušajā muižas parkā  – dižākais osis Lietuvā, unikālais Meteņu 
masku muzejs. Plateļu ezers – burātāju un nirēju paradīze.
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KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA 3 dienas
Krusta kalns. Klaipēdas vecpilsētas apskate. Kuršu kāpa, neliels pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu. 
Romantiskā kūrortpilsētiņa Nida, Pārnidas kāpa un Saules pulkstenis. Lietuvas koktēlnieku mākslas darbi 
Raganu kalnā Jodkrantē. Mirušais mežs – Baltijā lielākā pelēko gārņu un kormorānu ligzdošanas vieta. Atjaunotais Jūras muzejs un 
akvārijs bijušajā Kāpugala cietoksnī. Atjaunotā Jūras muzeja un delfinārija apmeklējums ar dzīvespriecīgo delfīnu priekšnesumiem 
Palangas apskates ekskursija. Dzintara muzejs grāfu Tiškeviču pilī, pils parks, Birutes kalns – seno baltu svētvieta, Palangas mols.

APKĀRT PARADOKSĀLAJAI LIETUVAI 4 dienas
Vieta, kur pazūd zeme! Kāpiens skatu tornī Biržu apkārtnē, kas veidots C burta formā. Te paveras neparasta 
ainava – pārplūdušās karsta kritenes veido mazu ezeriņu virkni. 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. Lauva un 
ziemeļbriedis Lietuvā?! Antana Truskauska, kurš medījis četros kontinentos, medību trofeju ekspozīcija. Mednieka kolekcijā skatāms arī 
Kanādā nošautais ziemeļbriedis un lauva no Tanzānijas. Ezeru zvejniecības muzejs – unikāla vieta, kurā tiek pastāstīts par visu, kas saistīts 
ar zvejniecību ezeros. Saimnieces gaidīs ar kūpošu, smaržīgu zivju zupu. 
Pilnīgs kosmoss! 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, Saules sistēma. Pa pazemes galeriju kalna nogāzē 
apmeklētāji cauri ekspozīciju telpām dodas augšup, pakāpeniski izsekojot cilvēka priekšstatiem par Visumu no vissenākajiem laikiem 
līdz mūsdienām. No 40 metrus augstiem torņiem kalna virsotnē paveras lielisks skats uz Molētu apkaimes ezeriem un pakalniem. Senču 
kosmoss un kalendārs! Etnogrāfiskā viensēta un debess spīdekļu novērošanas punkts, kur uzzināsiet, kā debess spīdekļus novēroja 
senči, kā prognozēja laikapstākļus, par senču pagānisko pasaules uzskatu, par seno lietuviešu zodiaku. Uz Eiropas centru! Fotopauze 
Eiropas ģeogrāfiskajā centrā, kur uzstādīts 9 tonnas smags akmens. Infocentrā tie, kas vēlas iemūžināt Eiropas centra apmeklējumu, 
varēs iegādāties to apliecinošu sertifikātu. Kāpsim kalnā visaugstākajā! Iekarosim Lietuvas augstāko virsotni – Aukštoji kalnu, kas tikai 
pirms nepilniem 20 gadiem kļuva par augstāko punktu. Kāpiens skatu tornī. Valsts valstī! Paulavas Republika ir viena no unikālākajām 
parādībām Lietuvas vēsturē. Netālu no Viļņas 18. gs. bija autonoma republika ar savu konstitūciju, ģerboni, naudu, parlamentu, kasi, 
miliciju, ārstu, skolu, un to vadīja prezidents un zemnieku parlaments. Paulavas rezidence – Merkines pilsdrupas, izgājušo gadsimtu godība, 
kas savulaik varēja kļūt par Lietuvas Monako. Meklēsim Gauju Lietuvā! Gaujas ielejā paugurainos rajonos starp Poškoniem un Dievenišķi 
īsā joslā atrodas trīspadsmit etnogrāfiski ielu ciemati. Poškonių ielas ciems – etnogrāfiskais ielas ciemats, kur skatāma tipiskā (19. gs. / 20. 
gs. mijas) Dzūkijas apbūve. Dzīvojamo māju rotājumu neatņemama sastāvdaļa bija logu apmaļu dekoratīvie kokgriezumi. Teātris šķūnī! 
Margonis Dzūkijas etnogrāfiskais ciemats ar kolorīto brīvdabas teātra šķūni, kas pulcē no tuvām un tālām vietām uz dažādiem koncertiem, 
izrādēm un svētkiem. Sniegs vasarā! Ekskursija slēpošanas kompleksā Snow Arena. Druskininku kūrorta iepazīšana – atjaunotās koka 
arhitektūras ēkas slavenajā minerālūdeņu dziedniecības kūrortā. Lietuvieši – kokgriezēju nācija. Naujasodes vējdzirnavas ar iespaidīgo 
A. Česnuļa kokgriezumu kolekciju. Saldās eglītes. Lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustēšana. Velns parāvis pazemē! 
Mītiskā Velna bedre, kas iekļauta 100 aizsargāto dabas pieminekļu skaitā Eiropā. Banda uz kāpostu lapas. Dzūkijā noteikti esot jānogaršo 
banda  – tradicionālā sāļā kūka, kuru gatavo no kartupeļiem vai griķiem un cep uz kāposta lapas. Sāls gradētava un minerālūdeņi! 
Birštonas kūrortpilsētiņa ir vecākais un rāmākais kūrorts Lietuvā, kas pārsteidz ar sakoptību, ainavisko parku un daudzajām skulptūrām. 
Nogaršosim vietējo minerālūdeni un apmeklēsim sāls gradētavas torni. Būs iespējams baudīt brīnišķīgo ainavu no Lietuvas augstākā 
skatu torņa. Ar tramvaju debesīs! Brauciens ar funikulieri Alekšotas kalnā un Kauņas panorāmas baudīšana. Lietuvas Vatikāns. Šiluva – 
viens no lielākajiem Lietuvas reliģiskajiem centriem. 1608. gadā šinī vietā ganiņi uz akmens ir redzējuši Jaunavu Mariju ar bērniņu uz 
rokām. Šo Dievmātes parādīšanos Šiluvā atzīst arī Vatikāns, uzskatot to par vecāko Dievmātes parādīšanos Eiropā. No baznīcas uz krogu! 
Alū briedināts cūkas šķiņķis pusdienās nelielā krodziņā. Baudīsim pēc senajām receptēm gatavotus vietējos ēdienus. Pēc pusdienām  
fotopauze pie iespaidīgās koka Kurtuvēnu muižas klēts, kas izbūvēta trīs stāvos. Tā uzskatāma par vienu no unikālākajiem 18. gs. koka 
arhitektūras paraugiem visā Lietuvā. Baltu dižpilsēta! Naisiai  – neparasts ciematiņš, kur nekurienē 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 attēlotas senās 
baltu zīmes un kokgriezumu skulptūras, kas liecina par senču tradīcijām un folkloru. Beidzam uz poda?! Žagares podu māja – viens no 
neparastākajiem apskates objektiem visā Lietuvā, kas noteikti izraisa izbrīnu un vēlmi nofotografēt kaut ko tādu...

20.06.-22.06. 140

03.08.-06.08. 235
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Lielākais piedzīvojumu blīvums  

uz kvadrātmetru pasaulē

ziedoša sala Atlantijas okeānā  

ar elpu aizraujošiem dabasskatiem

patīkams subtropu klimats,  

eksotiski ziedi un augļi visu gadu 

plaša ekskursiju programma ar gidu latviešu valodā  

pastaigas kalnos un  
atpūta Porto Santo pludmalē 

tiešie lidojumi
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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
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 laurisilvas 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 laurisilvas mežam, grandiozie skati no Balcoes. Santanas mājiņas ar raksturīgajiem 
trijstūrveida jumtiem, Penchas de Aquia gleznainā klints. Salas rietumu daļa: Paul da Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem 
peldbaseiniem, Sexal ūdenskritumi. Diena atpūtai. Iespēja noskatīties folkloras programmu.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA 8 dienas
Madeira, dēvēta par Peldošo dārzu un pērli Atlantijas okeānā, ir krāšņa sala, kas apbur ar iespaidīgiem kalnu
un dabas skatiem, jo liela daļa teritorijas atrodas augstāk par 700 metriem virs jūras līmeņa, un visu gadu te 
baudāms maigs subtropu klimats. Madeira ir mājvieta aizvēsturiskajiem laurisilvas mežiem (UNESCO), senām 
tradīcijām un slavenajiem Madeiras vīniem.
Lidojums Rīga – Funšala – Rīga (tiešais lidojums). Madeiras galvaspilsēta Funšala – botāniskais dārzs, vecpilsēta 
un Adegas de Sao vīna darītava ar Madeiras vīniem, Mercado dos Lavradores tirgus. Cabo Girao – Eiropas otra 
augstākā klints, kas iesniedzas okeānā, zvejnieku ciematiņš Kamara de Lobuša, ko gleznojis Vinstons Čērčils. 
Pico dos Barcelos virsotne un ainavas līdz horizontam. Salas austrumu daļa: viena no Madeiras augstākajām 
virsotnēm Pico do Arieiro, foreļu audzētava, pastaiga gar levadām cauri endēmiskam laurisilvas mežam, 
grandiozie skati no Balcoes. Santanas mājiņas ar raksturīgajiem trijstūrveida jumtiem, Penchas de Aquia 
gleznainā klints. Salas rietumu daļa: Paul da Serra kalnu ceļš, Porto Moniz ar dabiskajiem peldbaseiniem, Sexal 
ūdenskritumi. Diena atpūtai. Iespēja noskatīties folkloras programmu. Visas naktis vienā 4*viesnīcā.

ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO 8 dienas
Atpūta 4* 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. 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 4* talasoterapijas un spa viesnīcā. Papildus iespējams izbrauciens ar džipiem vai kuģīti. Atgriešanās Madeirā ar prāmi.

MADEIRAS KALNI UN LEVADAS     Aktīvas atpūtas cienītājiem 8 dienas 
Skaistākie pastaigu maršruti Madeiras kalnos un ielejās, gar levadām un okeāna piekrasti.
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. 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. Vidējas grūtības maršruts (12 km, ~5 stundas). 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
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 laurisilvas mežiem (UNESCO), senām 
tradīcijām un slavenajiem Madeiras vīniem.
Lidojums Rīga – Funšala – Rīga, transfērs uz viesnīcu un iekārtošanās 4* zvaigžņu viesnīcā. Papildus iespēja 
iegādāties 3 dienu ekskursiju programmu 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. 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.

17.05.-24.05. 1145

08.10.-15.10.
15.10.-22.10.
22.10.-29.10.
29.10.-05.11.
05.11.-12.11.
12.11.-19.11.

1145

 

08.10.-15.10.
22.10.-29.10.
29.10.-05.11.
05.11.-12.11.
12.11.-19.11.

1275

 

 

15.10.-22.10.
12.11.-19.11.

1075
 

08.10.-15.10.
15.10.-22.10.
22.10.-29.10.
29.10.-05.11.
05.10.-12.11.

975
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SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ 8 dienas
Horvātijas sirds – Dalmācijas piekraste – viena no saulainākajām vietām Eiropā, kur valda Vidusjūras reģionam
tipisks klimats. Trogiras rivjēra savu vārdu ieguvusi, pateicoties baltai akmens skaistulei Trogirai (UNESCO) – 
pilsētai, kas, iekārtojusies uz nelielas salas, demonstrē izcilus kultūras un vēstures pieminekļus, vilina ar šauro 
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 un nakšņošana labiekārtotos apartamentos vai 3* 
viesnīcā (pēc izvēles) pie Adrijas jūras tūristu iecienītajā Trogiras rivjērā, Čiovo salā.
Horvātijas sirds – Dalmācijas piekraste ir viena no saulainākajām vietām Eiropā, kur valda Vidusjūras reģionam tipisks klimats. Piedāvājam 
iespēju 7 naktis pavadīt labiekārtotos apartamentos vai viesnīcā 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). 
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. Plitvices nacionālais parks (UNESCO): izbraucienā ar parka busiņu, kā arī pastaigā gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. 
Šibenika – pilsēta, kura renesanses periodā bijusi Horvātijas mākslas centrs un vēl šodien lepojas ar balto Sv. Jēkaba katedrāli (UNESCO).

MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS 8 un 9 dienas
Melnkalne, Montenegro, Crna Gora – 13 000 km² lielā valstiņa ir unikāla, pateicoties pārsteidzošajai dabas
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, maija maršrutiem lidojums Rīga – Podgorica – Rīga, 
transfērs uz apartamentu viesnīcu Budvā. Papildus – 4 dienu ekskursiju programma: 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.

ATPŪTA VIDUSJŪRAS PIEKRASTĒ COSTA DEL SOL 8 dienas
Atpūta saulainajā Costa del Sol piekrastē, baudot izdaudzinātos spāņu vīnus, ugunīgo flamenko un
veldzējošos Vidusjūras viļņus!
Lidojums Rīga – Malaga – Rīga. Andalūzija – Al Andalus – viens no Spānijas autonomajiem apgabaliem, kuras 
piekrastē var baudīt gan Atlantijas okeāna skarbās piekrastes klintis, gan Vidusjūras lutinātās pludmales. Tās temperamentīgais raksturs 
jūtams gan austrumnieciskajā mauru mantojumā, gan vēsturiskajās korridas arēnās un mūsdienu flamenko ritmos.
Katrai dienai par papildus maksu piedāvājam bagātīgu ekskursiju programmu, kas ļauj iepazīt trīs pakalnu pilsētu Granadu, doties 
aizraujošā pārgājienā El Caminito del Rey. Paviesosimies citrusaugu saimniecībā Juanito Orange, iepazīsim šī reģiona olīvu apstrādes 
īpatnības un nobaudīsim slaveno Andalūzijas paella. Apmeklēsim Spānijas vecāko buļļu cīņas arēnu Rondā un izpētīsim klintīs apslēptās 
Nerhas alas.

20.06.-27.06.
21.07.-28.07.
04.08.-11.08.
15.09.-22.09.
29.09.-06.10.

425
475

425
 

30.04.-08.05.
21.05.-29.05.
18.06.-25.06.
09.07.-16.07.
13.08.-20.08.
17.09.-24.09.
01.10.-08.10.

450

445
495

455
425

23.07.-30.07.
24.09.-01.10.

795
 

ATPŪTAS CEĻOJUMI
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LISABONA UN ATPŪTA PIE ATLANTIJAS OKEĀNA 8 dienas
Atpūtas programma: lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums), 4* viesnīca Lisabonā (3 naktis), brauciens uz 
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 (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 Liberdades 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.

ALGARVE – PORTUGĀLES EKSOTISKAIS UN KRĀŠŅAIS ZIEDS 8 dienas
Atpūtas programma: lidojums Rīga – Lisabona (tiešais lidojums), 4* viesnīca okeāna krastā.
Atpūtas dienās piedāvājam papildu ekskursiju programmu pēc izvēles. Iespēja apmeklēt Eiropas galējo 
dienvidrietumu punktu Cabo Sao Vicenti, kā arī nelielās okeāna piekrastes pilsētiņas: Portimao – populāro zivju 
tirgu vietu Olhao, amatniecības un tirgotālu pilsētu Loule, kā arī Faro – Algarves reģiona galvaspilsētu. Dosimies pārgājienā Mončikes 
kalnos un izpētīsim Ria Formosas dabas parka unikālās lagūnas, neaizmirsīsim ielūkoties viduslaiku pilsētu Silves un Sao Bartalameu 
tavernās, lai nobaudītu reģionam raksturīgo zemeņu koka augļu liķieri ar Algarves vītināto šķiņķi un sieru. 

SICĪLIJA – SAULES UN BRĪVDIENU SALA 8 dienas
Trīs nimfas klejojušas pa pasauli, vākdamas visu skaisto, kas apkārt, līdz Vidusjūras vidū pagurušas,
un skaistums – puķes, augļi, jūras veltes – sakritis ūdenī, kur veidojusies sala trim stūriem – Sicīlija.
Atpūtas programma: lidojums Rīga – Katānija – Rīga, transfērs uz viesnīcu un nakšņošana 4* viesnīcā. 
Atpūta pie Jonijas jūras Giardini Naxos – pirmā grieķu kolonija Sicīlijā (734. g.p.m.e.) savu popularitāti tūristu vidū izpelnījusies, nebūt 
ne pateicoties nozīmīgām vēstures liecībām, bet gan vienām no labākajām smilšu pludmalēm, rosīgai kūrorta infrastruktūrai: koši 
saulessargi, saldējumu kafejnīcas, tavernas, veikaliņi, viesnīcas. Viss, lai atpūta būtu izdevusies!
Par papildu samaksu – 4 dienu ekskursiju programma (gids, transports, ieejas maksas, degustācijas). Augstākais aktīvais Eiropas 
vulkāns Etna (3300 m v.j.l.). Taormina – romantiska Sicīlijas mazpilsētiņa un kūrorts. Kaltadžirone – Sicīlijas tipiskā keramika šajā pilsētā, 
šķiet, apskatāma visur. Pusdienas lauku saimniecībā Il Drago. La Villa Romana del Casale (UNESCO)  – lieliski saglabājusies romiešu 
rezidence ar bagātīgu mozaīku kolekciju. 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. Agridžento Tempļu ieleja 
(Valle dei Termpli) (UNESCO) – visiespaidīgākais sengrieķu celtniecības komplekss ārpus Grieķijas. Mītiem un leģendām apvītā Katānijas 
piekrastes mazpilsētiņa Aci Treca.

NEDĒĻA PIE GLEZNAINĀ MADŽORES EZERA ITĀLIJĀ 8 dienas
Madžores ezers – otrs lielākais Augšitālijas ezers ar maigu Vidusjūras klimatu, kuram pateicoties ezera 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. Piedāvājam iespēju 7 naktis pavadīt viesnīcā Boston 3* (www.hotelbostonstresa.com), kas atrodas 5 minūšu 
gājienā no Strēzas un 100 m no ezera. Savu atpūtu dažādot varēsiet ar ekskursiju programmu pieredzējuša IMPRO gida vadībā, izvēloties 
ekskursijas par papildu samaksu. Madžores ezera Borromeo salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainie dārzi, pusdienu pauze nelielajā 
Isola dei Pescatori (Zvejnieku sala). 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.

05.08.-12.08. 845

23.09.-30.09. 875

19.06.-26.06. 745

17.07.-24.07. 675
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MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS  8 dienas 
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 4* viesnīcā ar pludmali 
pie Vidusjūras vai komfortablā 3* viesnīcā tūristu iecienītajā Buggiba rajonā pie St. Paul līča. Papildus – 3 dienu ekskursiju programma 
(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.

ARĀBU EMIRĀTI – DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA     ...ar iespēju ielūkoties Omānā 9 dienas
Lidojums Rīga – Dubaija – Rīga. Nakšņošana 4* viesnīcā Dubaijā.
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. 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.

INDIJAS OKEĀNA ODISEJA – ATPŪTA TROPISKAJĀS SEIŠELU SALĀS 12 dienas
Relaksējošs ceļojums pa gleznainākajām Seišelu arhipelāga salām – vienu no pasaules ekskluzīvākajām atpūtas
vietām. Seišelu salas – tropisks, granīta kalnu salu arhipelāgs ar vienām no skaistākajām pludmalēm uz Zemes. 
Ne velti CNN, Travel Magazine un National Geographic ierindojušas Seišelu salas pludmaļu ziņā pirmajā vietā pasaulē. Tās ir antīkā 
Gondvanas superkontineta drupačas, kas, atdaloties kontinentiem, izkaisītas Indijas okeānā un dīvainā veida iestrēgušas kaut kur pa 
vidu. Pateicoties nemainīgajam klimatam daudzu miljonu gadu gaitā un salīdzinoši minimālajai cilvēka ietekmei, Seišelas ir vienīgais 
Zemes pleķītis mūsdienās, kur var vērot Gondvanas antīkā kontinenta veģetāciju, kas saglabājusies no dinozauru laikmeta.
Lidojums Rīga – Mahe (Seišelu salas) – Rīga.
Mahe – lielākā no arhipelāga salām gan teritorijas, gan iedzīvotāju skaita ziņā. Seišelu galvaspilsēta Viktorija – hindu templis, Indijas 
okeāna Big Bens, un garšvielu, tropu augļu un jūras veltēm bagātais Sir Selwyn Clarke tirgus. Morne Seychelles nacionālais parks  – 
botānikas dārgumu lāde ar daudziem citur izmirušiem un endēmiskiem augiem, piemēram, medūzu koks, kuri palikuši vairs tikai 50 
eksemplāri uz mūsu planētas. Nosaukumu parkam devis Seišelu augstākais kalns – 905 m augstais Morne Seychellois. Le Jardin du Roi 
garšvielu dārzs un tradicionālās kreolu pusdienas. Craft village – kreolu arhitektūras labākais paraugs arhipelāgā, kur senā plantatoru 
muižā savus labākos darbus izstāda vietējie amatnieki. Praslin – otra lielākā Seišelu sala, kas izslavēta ar pludmalēm un aizvēsturiskiem 
lietusmežiem. Anse Lazio pludmale – regulāri ieņem vadošās pozīcijas pasaules skaistāko smilšu pleķīšu sarakstos. Aizvēsturisks palmu 
mežs, kurā mīt daudz putnu, ķirzaku un hameleonu, tostarp Seišelu melnais papagailis un zilais balodis, – Valle de Mai. Savulaik Darvina 
teorijas skeptiķi uzskatīja, ka tieši Mai ielejā atrodas Bībeles Ēdenes dārzs, bet gigantiskā Coco de Mer palma ar līdz pat 42 kg smagajiem, 
sieviešu vidukļa formai līdzīgajiem riekstiem tika noturēta par zinību koku. Klusā un harmoniskā La Digue sala. Kopras palmu eļļas ražotne. 
Seišelu ikona un visfotografētākā pludmale uz planētas – masīvo granīta bluķu ieskautā Anse Source d’Argent. Izbrauciens ar kuģīti pa 
St. Anne jūras rezervāta salām ar snorkelēšanu un mazo Moyenne Island apmeklējumu, kura līdzās Galapagu salām ir viena no divām 
vietām pasaulē, kur savvaļā mājo lielie bruņurupuči, Aldabra Giant Tortoise. 6 atpūtas dienas Mahes salā pie Indijas okeāna.

21.04.-28.04.
02.10.-09.10.

795

645

20.03.-28.03.
06.11.-14.11.

1245
 

02.10.-13.10. 2895
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ATPŪTA MAĢISKAJĀ ZANZIBĀRAS SALĀ (TANZĀNIJA) 11 dienas
Lidojums Rīga – Zanzibāras sala – Rīga. Indijas okeāna pērle – tropiskais Zanzibāras arhipelāgs, kas bieži tiek 
dēvēts par Garšvielu salām. Ekskursija pa Zanzibāras salu – skaistā Kuza Cave ala, kurā paslēpusies zila lagūna 
un Jozani Forest rezervāts, kur savvaļā var vērot ļoti apdraudētos sarkanos kolobusa pērtiķīšus. Izbrauciens ar 
tradicionālo laivu uz Prison Island jeb Cietuma salu, kur britu koloniālajā laikmetā tika izveidots cietums, bet tagad salā mājo milzu 
bruņurupuču kolonija. Sandbar smilšu strēles saliņa, kas liekas kā izkāpusi no Bounty reklāmas. Jambiani Beach – viena no skaistākajām 
Zanzibāras pludmalēm. Ekskursija pa arhipelāga seno galvaspilsētu Stone Town (Akmens pilsēta) – Melnā kontinenta visinteresantāko 
pilsētu, kuras vecpilsētas ieliņu labirintā saplūduši kopā indiešu, persiešu, arābu, eiropiešu un afrikāņu arhitektūras stili. 6 atpūtas dienas 
tropiskajā, balto smilšu un kristāldzidrā Indijas okeāna ieskautajā Zanzibāras salā. Papildu ekskursijas: izbraucieni Indijas okeānā vērot 
delfīnu rotaļas, snorkelēšana, slavenie garšvielu dārzi u. c.

TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH LANTA – AR IELŪKOŠANOS DŽUNGĻOS 15 dienas
Lidojums Rīga – Puketa – Rīga. 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...

RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ 13 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja – Rīga. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 
600 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. 

ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA 14 dienas
Augsta komforta relaksējošs piedāvājums ar 4* viesnīcu un IMPRO grupas vadītāja pakalpojumiem.
Cenā iekļautas piecas ekskursiju dienas. Ja Bromo vulkāniskās ainavas Indonēzijā atgādina elli zemes virsū, tad 
Bali sala – paradīzi. Par Ēdenes dārzu sauktā Bali sala iekarojusi ceļotāju sirdis, pateicoties lieliskajām pludmalēm, vulkānu un rīsa terašu 
ainavām, senajiem hinduistu tempļiem un unikālajai kultūrai. Lidojums Rīga – Denpasara – Rīga. Atpūta un ekskursijas tropiskajā Bali 
salā. Tanah Lot okeāna templis. Pērtiķu vērošana Pērtiķu meža džungļos. Senais karaļu dārzs Taman Ayun. Barong deju priekšnesumi 
un mistiskās karaļu kapenes. Batur vulkāna un ezera ainavas. Slavenās rīsa terases. Ubud – Bali salas kultūras centrs 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 4* viesnīcā.

BRAZĪLIJA AR ATPŪTU KOPAKABANAS UN KOSTA VERDES PLUDMALĒS 13 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ stingri iesakām pieteikties līdz 1. jūlijam!
Lidojums Rīga – Igvasu – Riodežaneiro/Sau Paulo – Rīga. Igvasu ūdenskritums, kura varenība divarpus reizes 
pārsniedz slaveno Niagāru, dēvēts par vienu no dižākajiem dabas meistardarbiem uz planētas. Ūdenskrituma apskate no Brazīlijas un 
Argentīnas puses. Sātana rīkle. Brazīlijas tropisko putnu parks. Lidojums Igvasu  – Riodežaneiro. Žilbinošā metropole Riodežaneiro. 
Korkovado kalns, no kura Kristus Pestītāja statuja noraugās uz pilsētu, Cukura platmales kalns, Rio vecpilsēta, Sambadrome – slavenā 
Rio karnevāla mājvieta. Atpūta leģendārajā Kopakabanas pludmalē Riodežaneiro. Iespēja doties izbraucienā ar džipiem pa Tijuca 
lietusmežu vai Serra dos Orgaos nacionālo parku  – unikālu formu klintis, gleznaini kalnu ceļi un pastaiga pa Brazīlijas džungļiem. 
Parati – viena no simpātiskākajām Brazīlijas koloniālajām pilsētiņām, kura paisuma laikā, applūstot ielām, pārtop par tādu kā Brazīlijas 
Venēciju. Gleznainā Costa Verde jeb Zaļais krasts – salu un pludmaļu simfonija, kas paslēpusies starp veģetācijas klātiem kalniem un 
klintīm. Relaksējošs izbrauciens ar kuģīti Costa Verde apkārtnes ūdeņos, piestājot tropiskās salās un pludmalēs  – peldes un atpūta. 
Iespēja doties uz Trinidadi – vienu no skaistākajām pludmalēm Brazīlijā. 

18.01.-28.01.
2023. gads

~1795
 

12.11.-26.11. 1745

08.04.-20.04. 1525

06.11.-19.11. 1795

28.10.-09.11. 2925
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ĻVOVA UN UKRAINAS KARPATI 8 dienas
Zamoščas vecpilsēta (iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā), ko daudzo renesanses laika ēku
dēļ dēvē arī par ziemeļu Paduju. Ļvova – bagātākā Ukrainas pilsēta vēstures, arhitektūras un kultūras pieminekļu 
skaita ziņā. Vecpilsēta apskate: tirgus laukums, Uspenska baznīcu komplekss, Aptiekas muzejs, Dominikāņu katedrāle, Armēņu baznīca, 
Sv. Jura katedrāle, skats uz Ļvovas vecpilsētas jumti no skatu platformas. Dovbušas klinšu parks un kalnu tramvajs Vigodā. Pārgājiens uz 
Makovicas virsotni. Brauciens ar GAZ 66 automašīnu un pārgājiens uz Ukrainas augstāko virsotni Goverlu. Pārgājiens pa kalnu takām 
uz Homjak un Sinjak virsotnēm. Ūdens atrakciju parka apmeklējums. Ļubļinas krāšņā vecpilsēta (iekļauta UNESCO sarakstā).

BALTKRIEVIJAS LIELAIS LOKS     Ieejas maksas iekļautas cenā 7 dienas
Polockas ekskursija, iepazīstot bagāto kultūrvēsturisko mantojumu senākajā Baltkrievijas pilsētā. Piemineklis
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. Oršas linu 
audumu rūpnīcas apmeklējums, kur top slavenie Baltkrievu linu audumi. Oršas vecpilsēta. Mogiļeva – 17. gs. 
Sv.  Nikoļskas klosteris, UNESCO kultūras mantojuma saraksta kandidāts. Brīvdabas etnogrāfiskais komplekss 
Baltkrievu sādža, kur darbojas dažādas seno amatu radošās darbnīcas: kalēja, podnieka, audēja, salmu 
darbnīca  u.  c. 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 viena no retajām vietām pasaulē, 
kur šo procesu var apskatīt un iepazīt klātienē. Minska – sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un Neatkarības prospekti, kuros katra ēka ir kā 
arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas, Asaru sala. Sulas muižiņa – viesošanās Baltkrievijas interaktīvās vēstures parkā, kur skatāmas 
un izstaigājamas celtnes un citi pieminekļi no Baltkrievijas vēstures, sākot no akmens laikmeta līdz cara laikiem. Miras pils, kas iekļauta 
UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Pils kompleksu ieskauj iespaidīgi aizsardzības vaļņi un angļu parks. Novogrudokas 
pilskalns un piemineklis Ādamam Mickēvičam. Izbraukums ar šaursliežu vilcieniņu pa Disnas kūdras fabrikas laukiem. Lidas pils 
iepazīšana un vecākās Baltkrievijas alus darītavas Lidas alus apmeklējums ar alus brūvēšanas procesa iepazīšanu un degustāciju.

CEĻOJUMS PA UN APKĀRT KARPATU KALNIEM     Ukrainas Aizkarpati un Rumānija,
nacionālās vakariņas, folkloras priekšnesumi un pikniki kalnos iekļauti cenā 9 dienas
Zamoščas vecpilsēta (iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā), ko daudzo renesanses laika ēku 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.

NO ODESAS LĪDZ KIJEVAI UKRAINĀ 6 dienas
Lidojums Rīga – Odesa. Odesa – pilsēta ar īpašu gaisotni. Kolorītais un slavenais Odesas tirgus Privozs, kur, šķiet,
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. Kijeva  – Ukrainas galvaspilsēta varenās Dņepras upes krastos. Kastaņkokiem 
bagātā pilsēta, kuru, kā leģenda vēsta, dibinājuši brāļi Kijs, Ščeks un Horivs kopā ar māsu Libedu, Neatkarības laukums, Zelta vārti, īpašie 
pieminekļi, plašie bulvāri, zeltītie baznīcu kupoli un arhitektūra. Pečerska Lavra – dēvēta arī par alu klosteri. Lidojums Kijeva – Rīga.

ODESA, GAGAUZIJA UN MOLDOVA 6 dienas
Lidojumi Rīga – Odesa – Rīga. Odesas apskate – vietējais, ļoti kolorītais un slavenais Odesas tirgus Privozs, kur,
šķiet, 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, Operas 
nams. Dņestras Belgorodas cietoksnis. Gagauzijas galvaspilsēta Komrata, 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. 

10.07.-17.07. ~595

18.07.-24.07. ~430

13.08.-21.08. ~530

19.09.-24.09. ~610

17.10.-22.10. ~585
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NVS VALSTIS UN EIROPA
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BRĪVDIENAS HELSINKOS UN APKĀRTNĒ 3 dienas
Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis, Klinšu (Tempellaukio) baznīca, ostmalas tirdziņš. Hanko – Somijas 
vasaras lepnums un tālākais dienvidu punkts – kūrortpilsētiņa, kur smilšainas pludmales mijas ar akmens 
pauguriem. UNESCO sarakstā iekļautais Suomenlinnas cietoksnis. Fiskars dzelzslietu rūpnīcas (Fiskars Bruk) 
ciemata ansamblis ar autentiskām ēkām, kurās tagad iekārtojušies dažādi lietišķās u. c. mākslas veikaliņi un darbnīcas.

SOMIJAS DABAS BAGĀTĪBAS – BALANSĒJOŠIE AKMEŅI,
CAURUMAINĀS KLINTIS, DABAS PARKI UN PILIS 5 dienas
Askolas Hiidenkirni – ledāja kušanas straumju nestu un virpinātu akmeņu izurbti caurumi klintīs pie Askolas. 
Langinkoski – Krievijas caru makšķerēšanas rezidence un ainaviskās Langinkoski krāces. Lappenrantas 
kanāla pirmās slūžas. Kumma Kivi – balansējošs akmens pie Puumalas. Pastaiga Koli nacionālajā parkā. Valaamas klosteris. Vislabāk 
saglabājusies viduslaiku pils ziemeļvalstīs – Olavinlinnas pils Savonlinnā. Pirmais Somijas nacionālais parks – Aulanko ainavu parks – ar 
skaistu, granītā kaltu skatu torni pakalnā. Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis, Klinšu (Tempellaukio) baznīca, ostmalas tirdziņš.

UZ IGAUNIJU UN SOMIJU PĒC PIEDZĪVOJUMIEM 4 dienas
Tallinas vecpilsēta: Rātslaukums, Tompea kalns, Resnā Margarita. Muminu parks, kas atrodas līdzās Nāntali 
vecpilsētai uz Kailo salas Somijā. Turku vecpilsēta un cietokšņpils. Särkanniemi atrakciju parks un skatu tornis 
Näsinneula. Helsinki: Senāta laukums, Sibēliusa piemineklis, Klinšu (Tempellaukio) baznīca, ostmalas tirdziņš. 
Eksi (Igaunija) Ledus laikmeta centrs, kur skatāmi milzu mamuti un senais alnis, kura ragu garums ir 1 metrs! 
Tartu zinātnes centrs AHHAA – ceļvedis aizraujošā zinātnes pasaulē.

TŪKSTOŠ SALU VIRKNE BALTIJAS JŪRĀ – TURKU ARHIPELĀGS UN ĀLANDU SALAS 4 dienas
Bijušajos hidroplānu angāros ierīkotais jūras muzejs Lennusadam. Tallinas apskate. 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.

SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI 5 dienas
Tallinas apskate – Rātslaukums, Tompea kalns, viduslaiku torņi un pilsētas vārti. Jūras muzejs Lennusadam. 
Porvo – krāsainu koka namiņu un somu himnas autora Johana Runeberga pilsēta. Kotkas akvārijs – iepazīšanās 
ar Baltijas jūras iemītniekiem. Langinkoski – Krievijas caru makšķerēšanas rezidence un ainaviskās Langinkoski krāces. Ūdens un mūzikas 
šovs Imatras krācēs. Skanot Sibēliusa mūzikai, tiek pavērtas slūžas un atdzīvojas Somijas varenākās krāces. Vislabāk saglabājusies 
viduslaiku pils ziemeļvalstīs – Olavinlinnas pils Savonlinnā. Pasaulē lielākā koka baznīca Kerimeki. Pastaiga Koli nacionālajā parkā. 
Outokumpu vecās vara raktuves, kas tagad pārtapušas par muzeju. Iespēja nokļūt raktuvju šahtā, kā arī skatīt vara rūdas racēju 
vilcieniņu. Helsinki – elegantā Ziemeļu un Dienvidu esplanāde, Mannerheima iela, kurā atrodas Somijas parlaments, Operas nams, Alvara 
Ālto projektētā halle Finlandia.

ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENAS PIE SALATĒTA 5 dienas
Tallinas apskate Ziemassvētku rotā – Rātslaukums, skatu terases Tompea kalnā, viduslaiku nocietinājumu torņi 
un vecpilsētas vārti. Helsinki: elegantā Ziemeļu un Dienvidu esplanāde, Mannerheima iela, kurā atrodas Somijas 
parlaments, Operas nams Rovaniemi – Somijas Lapzemes galvaspilsētā, lielākajā pilsētā tik tālu ziemeļos. Tā arī 
īstā Ziemassvētku vecīša mājvieta, kas izaugusi Kemijoki un Ounasjoki upju satekā tikai 5 km no Polārā loka. 
Napapiiri – Polārā loka ciemats: Santaklausa pasts, iespēja fotografēties ar Santaklausu. Spēļu un pasaku 
valstība Santaparks uz Polārā loka, kur klints alas karuseļos, teātrī, atrakcijās un kafejnīcās stundas rit kā minūtes. 
Arktiskais zoodārzs, kur aplokos tiek turēti polārajiem apvidiem raksturīgie dzīvnieki: polārlāči, polārlapsas, tiņi, 
muskusvērši. Oulu ūdens atrakciju parku Eden.

10.06.-12.06.
26.08.-28.08.

295
 

28.06.-02.07. 445

21.07.-24.07. 275
195

27.07.-30.07. 295

02.08.-06.08. 375

26.12-30.12. 495
395

ceļojuma apraksts laiks cena
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ZVIEDRIJAS KARAĻU, ZELTA UN KRISTĀLA CEĻŠ 7 dienas
Prāmis Rīga – Stokholma – Rīga. Guldstromas zelta raktuves, kur iespējams pašiem izmēģināt zelta skalotāja
arodu, Kalmaras vecpilsēta un Kalmaras pils. Zviedrijas kristāla ceļš, kur 80 km garumā cita aiz citas 
izkārtojušās stikla pūtēju darbnīcas. Šo 80 km garo ceļa posmu dēvē par Zviedrijas kristāla karaļvalsti. Nykullas skatu tornis, kas atrodas 
258 m v.j.l. Gēteborga – Zviedrijas rietumkrasta pilsēta, kur mijas mūsdienīgais ar senatni, Gēteborgas Botāniskais dārzs tiek uzskatīts 
par vienu no labākajiem Eiropā. Pastaiga no Erebrū pils gar upītes promenādi līdz Vadšēpingas brīvdabas muzejam – 19. gs. pilsētas 
koka apbūves kvartālam. Upsala – Gustava Vāsas, Kārļa Linneja un Zentas Mauriņas pilsēta. Katedrāle un tās tornī iekārtotais dārgumu 
kambaris. Stokholmas vecpilsēta Gamla Stan – karaļpils un karaļa sardzes maiņa pils pagalmā, Lielās baznīcas noslēpumi un karaļu 
kapenes Ridarholmenas baznīcā. 

VIKINGU UN PIRĀTU SALA GOTLANDE 7 dienas
Prāmis Rīga – Stokholma – Rīga. Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar mūriem un viduslaiku ieliņām.
Fornsal muzejs, kur redzamas vikingu laiku pārticības liecības un kuršu pēdas salā. Baltiešu bēgļu laiva 
Slites ostā. Brīvdabas muzejs Bungē. Faras sala – vieta, kur apstājies laiks: dīvainu klinšu veidojumu – raukaru – 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.

BRĪVDIENAS FĒRU SALĀS     Visas naktis viesnīcā Torshavnā 4 dienas
Lidojums Rīga – Vagar – Rīga (tiešais lidojums). Fēru salu galvaspilsēta Torshavna, kur dzīvo apmēram ceturtā
daļa no Fēru salu 50 000 iedzīvotājiem. Bosdalafosa ūdenskritums. Brauciens uz ziemeļu salām – pa vienīgo 
tiltu pāri Atlantijas okeānam starp Streimojas salu un Esturojas salu. Kirkjubour ciemats, no kurienes paveras 
ainavisks skats pāri Hesfjordur jūras šaurumam uz Kolturas, Hesturas un Sandojas salām. Nolsojas sala, kur 
ostā izkāpušie salas viesi iet cauri goda vārtiem – to arka veidota no zilā vaļa žokļa kauliem. Vestmannas 
putnu klintis.

NOSĒPUMAINĀS FĒRU SALAS     Visas naktis 4* viesnīcā Torshavnā 5 dienas
Lidojums Rīga – Kopenhāgena – Vagar – Rīga. Brauciens uz ziemeļu salām – pa vienīgo tiltu pāri Atlantijas 
okeānam starp Streimojas salu un Esturojas salu. Klaksvīkas pilsētiņa Bordojas salā Viens no Fēru salu 
brīnumiem Kunojas parks – lai gan neliels, tomēr pilnīgi neticami ieraudzīt ko tādu šajās salās, kur koku vispār 
nav; ūdenskritumi, dižakmeņi. Kirkjubour ciemats, no kurienes paveras ainavisks skats pāri Hesfjordur jūras 
šaurumam uz Kolturas, Hesturas un Sandojas salām. Nolsojas sala, kur ostā izkāpušie salas viesi iet cauri goda 
vārtiem – to arka veidota no zilā vaļa žokļa kauliem. Torshavna, kur dzīvo apmēram ceturtā daļa no Fēru salu 
50 000 iedzīvotājiem. Brauciens līdz Vestmannas putnu klintīm un Bosdalafosa ūdenskritums.

BALTIJAS JŪRAS SALAS – GOTLANDE, ĒLANDE, BORNHOLMA 7 dienas
Prāmis Rīga – Stokholma. Romantiskā Gotlandes galvaspilsēta Visbija ar mūriem un viduslaiku ieliņām. Fornsal 
muzejs, kur redzamas vikingu laiku pārticības liecības un kuršu pēdas salā. Baltiešu bēgļu laiva Slites ostā. 
Brīvdabas muzejs Bungē. Faras sala – vieta, kur apstājies laiks: dīvainu klinšu veidojumu – raukaru – lauki salas piekrastē, ložņājošu 
kadiķu džungļi. Brauciens uz Ēlandes salu pa 6 km garo tiltu, Borgholmas pilsdrupas, Eketorpas forts, Ēlandes salas vidienes alvāru 
ainava. Bornholmas sala ar tās stāvajām piekrastes klintīm un balto smilšu pludmali, populārākais atpūtas galamērķis gan ziedriem, 
gan dāņiem. Romantiskā Ronnes pilsētiņa un unikālā Osterlaras baznīca. Dāņu dibinātā, ziedru pārvaldītā Malmes pilsēta. Eresunda 
tilts, kas savieno Kopenhāgenu Dānijā ar Malmi Zviedrijā. Tilts stiepjas gandrīz 8 kilometru garumā no Zviedrijas krasta līdz mākslīgi 
izveidotajai Peberholmas salai, kur ceļš turpinās pa zemūdens Drogdenas tuneli. Lidojums Kopenhāgena – Rīga.

EIROPAS VECĀKĀ KARAĻVALSTS DĀNIJA UN TĀS TRĪS SALAS – ZĒLANDE, MĒNA UN FĪNA
Visas naktis Kopenhāgenas viesnīcā! 5 dienas
Lidojums Rīga – Kopenhāgena – Rīga. Dānijas simbols Kronborgas pils, kas atrodas gleznainā vietā jūras malā. 
Pils ieguvusi pasaules slavu, pateicoties Šekspīram, jo aprakstīta lugā Hamlets kā dāņu prinča mājvieta. 
Roskilde  – karaļu un vikingu pilsēta  – viena no vecākajām pilsētām Ziemeļeiropā. Dānijas viduslaiku metropole, kas mūsdienās 
pazīstama visā pasaulē kā mūzikas festivāla norises vieta. Baltās Mēnas klintis un to ģeoloģiskais centrs Mēnas salā. Odense – Hansa 
Kristiana Andersena dzimtā pilsēta un Fīnas salas sirds, kura nosaukta skandināvu dieva Odina vārdā. Slavenā Egeskovas pils ar parku – 
viena no jaukākajām vietām Dānijā. Kopenhāgena – mazās Nāriņas pilsēta. Iespēja izbraukt ar kuģīti pa pilsētas kanāliem. Tivoli parks – 
izklaide lieliem un maziem!

03.07.-09.07. 545

16.08.-21.08. 495

29.04.-02.05. 1145

02.07.-06.07. 1445

19.07.-25.07. 695

27.07.-31.07. 695

ceļojuma apraksts laiks cena

EIROPA
Zviedrija / Norvēģija / Dānija / Polija / Vācija
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LEGOLANDE UN VĀCIJAS ATRAKCIJU PARKI     Izklaide un atpūta gan lieliem, gan maziem ceļotājiem! 7 dienas
Lidojums Rīga – Bilunda. Legolande Dānijā, kuras nosaukums ir cēlies no dāņu valodas leg god – spēlējies labi!
Kamēr vieni rotaļājas Legolandē, citi varēs apskatīt Dānijas Jellinges vikingu laika liecības – rūnakmeņus un 
uzkalniņkapus baznīcas pagalmā, vietu, kur pirmo reizi parādās rakstīts vārds – Dānija. Serengeti safari parks – 
mazs Āfrikas gabaliņš Ziemeļvācijas dabas ainavā ar vairāk nekā 1000 dzīvniekiem no visas pasaules. Termālais 
baseins Soltavā – vieta, kur ūdens plūst no 200 m dziļuma un ir ap +36 °C silts. Heide-Park – viens no Vācijas 
lielākajiem un vislabāk iekārtotajiem atrakciju parkiem, kur diena paskrien nemanot. Tā ir pasaule, kur var justies 
kā Holandē vai Amerikā, kādā Vācijas mazpilsētiņā vai arī pazemes raktuvēs.
Filmu parks Bābelsberga, kurš veidots kā Bābelsbergas Mediju parka skatlogs kino, televīzijas un radio pasaules 
pagātnē, tagadnē un nākotnē. Vācijas galvaspilsētas Berlīnes apskate. Mājupceļš ar autobusu.

APKĀRT BALTIJAS JŪRAI 8 dienas
Gdaņska – vecpilsētā apskatāmi pieminekļi no laikiem, kad Danciga bija viena no varenākajām Hanzas savienības
pilsētām. Eiropas lielākās ceļojošās kāpas – smilšu tuksnesis Sloviņjas nacionālajā parkā. Brauciens ar meža 
vilcieniņu uz lielākajiem klejojošo kāpu masīviem, kuru augstums sasniedz pat 30 m! Brauciens uz Rīgenas salu pa garāko tiltu Vācijā 
(4104 m), kas ārēji atgādina Zelta vārtu tiltu Sanfrancisko. Rīgenas sala. Iespaidīgās, baltās Jasmundes krīta klintis, īpaši 118 m augstais 
Karaliskais tronis. Atsevišķās vietās klinšu augstums sasniedz pat 144 metrus! Romantiskās mazās kūrortpilsētiņas ar vasarnīcām, 
laiviņām, koka pāļiem un moliem. Cingstas kūrortpilsētas dzintara apstrādes darbnīciņas un koka arhitektūra. Pārcelšanās uz Dāniju pāri 
Mēklenburgas 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.

PUSNAKTS SAULE GLEZNAINĀKAJĀS NORVĒĢIJAS ZIEMEĻU SALĀS:
SENJĀ, LOFOTU, VESTEROLU     Turpceļš ar autobusu  10 dienas
Pārcelšanās ar prāmi Tallina – Helsinki. Kukkolas krāces un Āvasaksas kalna skatu tornis pašos Somijas ziemeļos.
Lielākā pilsēta aiz Polārā loka Trumse: modernā Arktiskā katedrāle un Polaria muzejs. Pārcelšanās uz Senjas salu 
un tālāk uz Andejas salu Vesterolu arhipelāgā (Gryllefjord – Andenes). Gleznainās Senjas salas ainavas – visa Norvēģija miniatūrā. Husojas 
saliņa, kur mājas piesietas pie zemes ar trosēm, lai vējš nenopūš. Iespēja doties vaļu vērošanas braucienā ar kuģīti no Andeneses. Andejas 
salas ainaviskā rietumu piekraste. Kāpiens uz Trolltindas virsotni, lai palūkotos uz grandiozo skatu visapkārt – gan uz atklātās jūras pusi, 
gan atpakaļ uz Senjas salu. Braucieni pa milzu tiltiem, kas pārmesti pāri fjordiem pie Risejhamnas, Sortlandes un Stokmarknes. Pārcelšanās 
no Vesterolu uz Lofotu salām (Melbu – Fiskebol). Viena no interesantākajām vietām pasaulē – Lofotu salas: zvejnieku ciemati ar mājām 
uz pāļiem, atjaunotā vikingu konungu mītne Borgē, Lofotu galvaspilsēta Svolvēra. Iespējas doties pārgājienā kalnos pie Svolvēras, uz 
Djevelporten klinti – aizas spraugā iesprūdušu akmeni, gluži kā slaveno Kjeragbolten, un palūkoties uz Svolvēras kazu – divu akmeņu 
virsotni, kuras virsotnē Jānis Šmēdiņš demonstrēja volejbola spēli, un makšķerēšanas braucienā ar kuģīti uz Troļļu fjordu. Pārcelšanās uz 
cietzemi (Moskenes – Bodo). Plūdmaiņu straumes virpulis Malstrēms pie Saltstraumenas. Pārgājiens uz Litlverivasfossen ūdenskritumu – 
Ziemeļu besegenu, kur ezera ūdeņi līst pāri kalna malai. Brauciens ar motorlaivu pāri ledāja kušanas ezeram un gājiens uz Svartisena 
ledāju, vienu no nedaudzajiem Norvēģijā, kuram vēl var tikt klāt bez lielas kāpšanas.
Naktsmītnes apartamentos un viesnīcās ar brokastīm.
Lidojums Trondheima – Rīga.

ATLANTIJAS CEĻŠ 6 dienas
Lidojums Rīga – Tronheima. Tronheimas vecpilsēta Nidelvas upes krastos, kas daļēji uzbūvēta uz pāļiem – 
Bakklandet un Gamle Bybro. Nidarosas katedrāle  – vistālāk uz ziemeļiem esošā viduslaiku katedrāle un 
arhibīskapa pils. Apskatāmi Norvēģijas kroņa dārgumi. Norvēģijas karaliskā ziemeļu rezidence, kur karaliskās ģimenes pārstāvji uzturas, 
viesojoties Tronheimā un kas vienlaikus ir lielākā koka ēka Eiropā, ar vairāk nekā 100 istabām. Gleznainais Atlantijas ceļš, kas vietām 
pazūd visdziļākajos okeāna tuneļos, vietām, gluži kā piesiets klinšu virsotnēm, vijas no salas un salu. Ievērojamākais no tiem ir līkumainais 
un kuprainais Storseisundet tilts, kas, gluži kā skaistuma apskurbis ceļotājs, nespēj izlemt, uz kuru pusi tālāk doties. Senā Alesundas osta, 
kas atrodas starp Norvoy un Aspoy salām. Panorāmas skatu laukums Akslas kalna virsotnē. Sunnmore brīvdabas muzejs, kur vienuviet 
skatāmas 55 senās, tradicionālās norvēģu mājas, kā arī vikingu kuģu kopijas. 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. Viegls pārgājiens līdz Vettifossen 275 m augstajam ūdenskritumam. Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo 
jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks. Lidojums Oslo – Rīga.

03.08.-09.08. 595
495

01.08.-08.08. 595

28.06.-07.07. 1075

07.07.-12.07. 795

ceļojuma apraksts laiks cena
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NORVĒĢIJAS GLEZNAINO AINAVU LOKI     Nakšņo 4 naktis Geilo un veic radiālus visas dienas izbraucienus 8 dienas
Prāmis Rīga – Stokholma. Hallingdāles ieleja. Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Pārgājiens uz Vēringa 
ūdenskritumu (Vøringfoss). Hardangerfjorda gleznainās ainavas. Koka arhitektūras pērle un E.  Grīga 
dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfos). Stegastein skatpunkts pie Aurlandsfjorda, 
kur skatlaukuma malu veido bruņustikls, paverot pārsteidzoši plašu ainavu. Stālheimas gleznainais ceļa serpentīns un abi ielejas 
ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles. Vikefjella kalnu ceļš. Pārcelšanās pār pašu garāko un dziļāko – Sognefjordu. Krāšņā Borgundas 
stāvbaznīca pie Laerdāles. Brauciens gar ainavisko Sērfjordu. Skats uz Buerdāles ledāju – trešā lielākā Norvēgijas ledāja (Folgefonnes 
ledāja) mēli. Lotes ūdenskritums (Låtefoss). Brauciens pāri Hardangervidas plato uz Rjukanas ieleju Gaustas kalna pakājē, kur valda 
mākslīgā saule – lielu spoguļu sistēma, kas ziemas mēnešos no kalna virsotnes atstaro saules gaismu uz Rjukanas pilsētas tirgus laukumu. 
Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks. Prāmis Stokholma – Tallina.

NORVĒĢIJAS KONTRASTU LOKS 6 dienas
Lidojums Rīga – Oslo – Rīga. Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana
skulptūru parks. Hardangervidas augstkalnu ainavu ceļš. Vēringa ūdenskritums (Vøringfoss). Koka arhitektūras 
pērle un E. Grīga dzimtā pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Hardangerfjorda gleznainās 
ainavas. Tvinnes ūdenskritums, kas atgādina milzīgas, šķiet, troļļiem domātas 110  m augstas kāpnes. Stālheimas gleznainais ceļa 
serpentīns un abi ielejas ūdenskritumi – Stālheimas un Sivles. Pārcelšanās pār Sognefjordu. Ieskats ledāju dzīvē – Norsk Bremuseum. 
Beijas ledājs (Bøyabreen). Dalsnibas kalna serpentīns un kailo klinšu ainavas. Brauciens ar kuģi pa Norvēģijas fjordu karali Geirangeru, 
vērojot fjordā krītošos ūdenskritumus. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Augstākā vertikālā klints Eiropā  – Troļļu siena Romsdāles ielejā. 
Olimpiskā Lillehammere un Maiheigenas brīvdabas muzejs. Naktsmītnes viesnīcās.

STARP DEBESĪM UN ZEMI     Maršruts aktīvās atpūtas cienītājiem     Atpakaļceļš ar autobusu 8 dienas
Troļļu mēle, Mācītāja kancele, Kjeraga akmens. Ceļojums, kurā iespēja pabūt trīs skaistākajos Norvēģijas 
skatu punktos, kas ierindojami pasaules panorāmas skatu topā.
Lidojums Rīga – Stavangera. Pārgājiens (6–7 h) uz Kjeraga akmeni (Kjeragbolten) – Līsefjorda kraujas malas plaisā 
iesprūdušu varenu klintsbluķi, uz kura daži pat mēdz nostāties, lai nofotografētos. Pārcelšanās pār Hegsfjordu. 
Pārgājiens (5–6 h) uz Preikestūlena klinti (Mācītāja kanceli) pie Līsefjorda, no kuras paveras skats uz vienu no 
skaistākajām ainavām Eiropā. Pārcelšanās pār Josenfjordu. Lotes ūdenskritums (Låtefoss). Pārgājiens (10–11 h) 
uz Troļļu mēli (Trolltunga)  – milzīgu, smailu granīta skabargu, kas pārkārusies pāri Tisedāles kraujas malai. 
Brauciens gar ainavisko Sērfjordu. Pārgājiens (2  h) uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). Hardangervidas 
augstkalnu ainavu ceļš. Hallingdāles ieleja. Naktsmītnes kempingu mājiņās, apartamentos un viesnīcās.

FJORDU ZEME 7 dienas
Prāmis Rīga – Stokholma – Rīga. Visas naktis viesnīcās. Dramatiskā Romsdāles ieleja, Vermas ūdenskritums 
(Vermafoss). Augstākā vertikālā klints Eiropā  – Troļļu siena. Neaizmirstamais Troļļu ceļš. Brauciens ar kuģi pa 
Norvēģijas fjordu karali Geirangeru. Kailo klinšu ainavas Dalsnibas kalnā. Beijas ledājs (Bøyabreen). Ieskats ledāju dzīvē – Norsk Bremuseum. 
Senā, grezniem kokgriezumiem rotātā Hoperstādes stāvbaļķu baznīca. Tvinnes ūdenskritums. Koka arhitektūras pērle un E. Grīga dzimtā 
pilsēta Bergena. Steindāles ūdenskritums (Steindalsfoss). Pārcelšanās pār Eidfjordu. Pārgājiens uz Vēringa ūdenskritumu (Vøringfoss). 
Vikingu galvaspilsēta Oslo un norvēģu lielo jūrasbraucēju muzeji. G. Vīgelana skulptūru parks.

10.07.-17.07.
13.08.-20.08.

445
 

15.07.-20.07.
22.07.-27.07.

845
 

01.08.-08.08. 695

08.08.-14.08. 645
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ZEMES ZIEMEĻU MALA – ARKTISKĀ SVALBĀRA (ŠPICBERGENA) 6 dienas
Svalbāra – planētas ziemeļu mala, Arktiskā tuksneša oāze, Balto nakšu zeme un polāro pasaku valstība, kas
daudziem labāk zināma kā Špicbergena, patiesībā ir lielākās arhipelāga salas nosaukums. Svalbāra ir īstā 
Arktika, par kādu daudzi no mums sapņo, National Geographic filmās vērojot ainas no šķietami tālām un nesasniedzamām zemēm. 
Arhipelāgā mājo vairāk nekā 3000 leduslāču  – to te ir pat vairāk nekā iedzīvotāju, taču, lai redzētu Arktikas karali, vajadzīga liela 
veiksme. Šis salu arhipelāgs ir ne tikai ziemeļu dzīvnieku pastkarte, bet arī arktiskās dabas skatu kartīte  – polārā brīnumzeme ar 
sniegiem klātām kalnu virsotnēm, fjordiem un ledus alām, plašiem ledus laukiem un ledāju mēlēm, kas klāj divas trešdaļas no Svalbāras 
teritorijas, kā arī sasalušiem aisbergiem Ziemeļu Ledus okeānā. Lai gan Svalbāra atrodas tikai 1050 km attālumā no Ziemeļpola un 
pasaules malas izjūta te gūstama ik uz soļa, tomēr, pateicoties infrastruktūrai un siltajai Golfa straumei, tā ir visvieglāk sasniedzamā 
un siltākā vieta tik dziļi Arktikā.
Lidojums Rīga  – Longjērbīene  – Rīga. Longjērbīene  – pirms vairāk nekā 100 gadiem dibinātā Svalbāras galvaspilsēta ir iegūlusies 
Adventfjorda malā un lepojas ar pasaulē vistālāk uz ziemeļiem esošas pilsētiņas titulu. Valzirgu safari ekskursija – izbrauciens ātrlaivām 
uz Špicbergenai piegulošo Prinča Kārļa Zemes salu, kurā mājo 30–50 valzirgu tēviņu kolonija – pēc skata pasaulē reti sastopamie plēsēji 
atgādina milzīgu roni ar garām ūsām un lieliem ilkņiem, kas tiem palīdz atgaiņāties no leduslāču nagiem. Varenās Putnu klintis, ko apdzīvo 
nedaudz pingvīniem līdzīgās tievknābju kairu kolonijas, bet apkārtnē bieži vērojami citi alku dzimtas putni – Atlantijas tuklīši. Gleznains 
izbrauciens ar kuģīti pa vienu no skaistākajiem Svalbāras fjordiem Billefjorden – kruīza laikā būs iespēja redzēt pāris Svalbāras roņu 
sugas un Belugas vaļus, un, ja veiksies, arī Arktikas karali – leduslāci! Stāvā un izrobotā Skansen kalna klints. 25 km garais un 11 km 
platais Nordenskiold ledājs – viena no lielākajām Špicbergenas ledus mēlēm. Piramidena – National Geoghraphic 1996. gadā pamesto 
padomju laiku miestu pasludinājis par vienu no interesantākajām spoku pilsētām uz Zemes. Izbrauciens ar kuģīti pa otru garāko Svalbāras 
fjordu Isfjordu uz seno padomju laiku ogļraču pilsētu Barencburgu un vareno, 18. gs. dāņu ģeologa vārdā nosaukto ledus sienu – Esmark 
ledāju. Svalbāras muzejā iepazīsim šo arktisko salu vēsturi un dzīvnieku valsti. Brīva diena Longjērbīenā – papildu ekskursiju iespējas: 
Gruve No 3 raktuvju tūre; aktīvs izbrauciens ar suņu pajūgu Foxfonna kalnā un grūts pārgājiens uz Larsbreen ledāja Ledus alu, kur kā 
Alise pa truša alu nolaidīsimies Ledus Brīnumzemē.

BRĪVDIENAS ISLANDĒ 5 dienas
Lidojums Rīga – Reikjavika – Rīga (tiešais lidojums). Tilts starp kontinentiem. Islandes Republikas galvaspilsēta 
Reikjavika  – gleznainā piekraste un ikoniskais Solfar, 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 Skogafosa 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 mini Islandi – sāgu rašanās vietu Snaifelsnes pussalu, 
apmeklēt haizivju pārstrādes vietu un nogaršot islandisko delikatesi haizivi, skatīt mītisko Kirkjufell kalnu. Iespēja apmeklēt krāsaino 
Reikjanesas 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.

20.05-25.05. 2095

17.10.-21.10. 1045
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JĀŅU BRĪVDIENAS ISLANDĒ  5 dienas
Pusnakts saule saulgriežu naktī! Līgo vakara mielasts senajā vikingu ciematā!
Lidojums Rīga – Reikjavika – Rīga (tiešais lidojums). Tilts starp kontinentiem. Islandes Republikas galvaspilsēta 
Reikjavika – gleznainā piekraste un ikoniskais Solfar, 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 Skogafosa 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 apmeklēt krāsaino Reikjanesas 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. 
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.
Snaifella 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, un iespēja izbraukt ar amfībiju aisbergu lagūnā. Pastaiga nacionālajā parkā. Brauciens gar Islandes 
savdabīgo dienvidu piekrasti. Eldhraunas lavas lauki, bazalta kolonnas Reynisfjara un melno smilšu pludmale pie Vīkas. 60 metru 
augstais Skogafosa 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 Tingvelira. Moderna siltumnīcu kompleksa apmeklējums, ieskats Islandes zirgu stallī un zirgu 
paraugdemonstrējumi. Iespēja apmeklēt krāsaino Reikjanesas 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.

ISLANDES DIENVIDI UN UGUNS KANJONS     Ceļojums aktīvās atpūtas piekritējiem! 5 dienas
Lidojums Rīga – Reikjavika – Rīga (tiešais lidojums). Islandes ģeoloģiski jaunākā daļa – Geldingadalur ielejas
vulkāna lavas lauks pie Fragradsfjatla kalna. Islandes galvaspilsētas Reikjavikas nosaukums tulkojumā no 
islandiešu valodas nozīmē Dūmakainais līcis. Solfar skulptūra krastmalā un īsa pastaiga pa pilsētu. 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. 3 h pārgājiens uz Valahnúkur kalnu, 
no kura paveras elpu aizraujošas Islandes dabas ainavas tālu prom no civilizācijas. Eldhraunas lavas lauki, 
bazalta kolonnas Reynisfjara un melno smilšu pludmale pie Vīkas. 60 metru augstais Skogafosa ūdenskritums. Jaunais interaktīvais 
Lavas centrs, stāsts par dzīvi vulkānu pakājē. Seljalandas ūdenskritums. ~2–3 h pārgājiens Landmannalaugar ģeotermālajā ielejā – 
riolīta virsotnes, sastingušas lavas straumes, zili kalnu ezeri, karstie avoti. 

20.06.-24.06. 1345

08.07.-15.07.
12.08.-19.08.

1895
 

11.07.-15.07. 1345
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AUGUSTOVAS KANĀLI, BELOVEŽAS GĀRŠA UN SUVALKU DABAS PARKS 3 dienas
Cenā iekļautas ieejas maksas! Vigierski nacionālais parks. Vigri klostera komplekss, zvanu tornis, no kura
paveras lielisks skats uz visu pussalu un ezeru. Izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. UNESCO Pasaules 
dabas mantojuma sarakstā ierakstītā Belovežas gārša. Parka teritorijā nav saskatāmas tikpat kā nekādas cilvēka 
darbības pēdas, meži nav stādīti; 200 gadu un vecākas koku audzes. Pastaiga vietējā gida pavadībā pa dabas takām, simtgadīgās ozolu 
un skābaržu audzes, varenie sumbri, aļņi, brieži. Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu. 
Tikocina – baroka pērle un 17. gs. celtā sinagoga. Suvalku dabas parks un maģiskās ainavas no Mazūrijas Fudzi kalna Gora Cisowa 
virsotnes (256 m v.j.l.). 

PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA 5 dienas
Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu, kur skatāmi mazie ciematiņi
ar fahverka stilā celtiem namiem. Betonu nežēlo! Iespaidīgie Mauervaldes bunkuri. Te laika posmā no 1940. līdz 
1944. g. tika uzceltas 250 ēkas, tai skaitā 30 (vēl ļoti labi saglabājušies) dzelzsbetona bunkuri. Skaties un knipsē! 
Fotogēniskā Fromborka  – pilsēta ar nelielu, kompaktu, bet ļoti skaistu vecpilsētu jūras krastā. Elblongas 
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. 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! Ginesa rekordu grāmatā ierakstītais garākais dēlis pasaulē un vienlaidus garākais koka kroga galds. Kašubas 
acs – skatu platforma, no kuras paveras lielisks skats uz apkārtni. Nacionālās vakariņas viesnīcā (iekļautas cenā), uzstāsies vietējā folkloras 
kopa – dziedāšana, dejošana, tabakas šņaukšana, lustes līdz rītam! Pusdienas ar nacionālajiem ēdieniem mazūru saimniecībā (iekļautas 
cenā). Olštinas vecpilsēta. Pilnās burās mājup! Izbrauciens ar kuģīti pa Mazūrijas ezeriem un mājupceļš.

ZIEMEĻPOLIJAS DĀRZI 5 dienas
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.

PARADOKSĀLĀ AUSTRUMPOLIJA
Cenā iekļauta ieejas maksa apskates objektos, ēdināšana un degustācijas! 5 dienas
Viesošanās lielajā sinagogā Tikocinā. Čehanovjecas brīvdabas muzejs – nogaršosim labumus, ko piedāvā
vietējie iedzīvotāji. Grabarka – izrādās, arī Polijā ir krustu kalns! Tradicionālas poļu pusdienas krogā. Kazimirža – 
viena no skaistākajām Polijas mazpilsētiņām, kas 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. 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. 
Studžeņica – viens no jaunākajiem poļu svētceļojumu galamērķiem, kur brīvdabas misi vadījis Jānis Pāvils II.

PA BESKIDU UN TATRU KALNU TAKĀM POLIJĀ 7 dienas
Tūrisma pārgājiens Šlaski Beskidos pa kalnu takām un pacēlājs uz Barania gora 1220 m v.j.l., 
Czernianskie ezers. Žywiec alus darītava. Tūrisma pārgājiens pa kalnu takām uz Babia Gora (Babia 
Góra) masīva augstāko virsotni – Diablak 1725 m v.j.l, kas, pēc ticējumiem, savulaik kalpojusi kā 
raganu sabata vieta. Žyvecki Beskidos. Pārgājiens pa kalnu takām pa marķētu taku uz Šviņicas 
virsotni, Čarny Stav ezers Tatros. Pārgājiens Tatros pa kalnu takām – Roztokas ieleja līdz Veli Stav 
ezeram, Szpiglasowy Wierch virsotne un Morskie Oko ezers. Pārgājiens pa kalnu takām Pieninski 
nacionālajā parkā. Denbowiec koka baznīciņa Brauciens ar plostu pa Dunajecas upi. 

02.05.-04.05.
26.08.-28.08.

195
 

22.06.-26.06.
27.07.-31.07.
14.09.-18.09.

295

 

06.07.-10.07. 295

13.07.-17.07. 340

18.07.-24.07. 295
265
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MAZŪRIJAS ĀRES UN GARŠAS 3 dienas
Elka – skaista Mazūrijas pilsētiņa divu ezeru krastā. Papagaiļu minizoo. Otrā pasaules kara laika militārais bunkurs.
17. gadsimtā celtais, leģendām apvītais Święta Lipka baznīcas un klostera komplekss tiek uzskatīts par vienu 
no skaistākajiem baroka arhitektūras pieminekļiem Polijā. Reszela – pilsēta ar viduslaiku elpu un 14. gadsimta beigās uzceltā ordeņa pils. 
Mazūrija – ūdeņu valstība – ar ezeriem, upēm un unikālu kanālu sistēmu. Priecāties par apkārtnes gleznainajām ainavām var, braucot kā 
pa sauszemes, tā arī ūdens ceļiem, – kanālu un ezeru tūre. Goldapas sāls gradētavas rada veselīgu mikroklimatu un palīdz ārstēt elpošanas, 
ādas, alerģiskās u. c. slimības. Brauciens pa ainavisko Mazūriju cauri pilsētām un ciematiņiem ar fahverka jeb pildrežģa tehnikā celtiem 
namiem. Šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu. Ciemošanās pie īstās poļu saimnieces – 
meistarklase sekacze (eglītes) gatavošanā. Baudīsim arī tradicionālo Mazūrijas virtuvi. 20. gs. pirmajā pusē celtais Stancziku dzelzceļa 
viadukts – augstākais Polijā, atgādina senos romiešu akveduktus. Draudzības kurgāns – Krievijas, Polijas un Lietuvas robežpunkts. 

POLIJAS KARPATU DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS AICINĀJUMS     Cenā iekļautas degustācijas 5 dienas
Cenā iekļautas ieejas maksas! Vigierski nacionālais parks. 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 Piekarpatu zeltu. Jaroslavas pilsēta. 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!

SILĒZIJAS DABAS UN VĒSTURES KOLORĪTS 6 dienas
Visas naktis – vienā viesnīcā! Vroclavas vecpilsēta: Doma sala, tirgus laukums, universitāte, gotikas stilā celtās 
Sv. Elizabetes un Sv. Marijas Magdalēnas baznīcas. Vroclavas Japāņu dārzs. Simtgades zāle – izstāžu un sporta 
zāle, kas iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma objektu sarakstā. Dosimies Vroclavas rūķu meklējumos! Viduslaiku pilsētiņa 
Švidņica – unikālā Miera baznīca, kas būvēta no kokiem, māliem un siena. Augšsilēzijas pērle un trešā lielākā pils Polijā – Ksjondžas 
pils (Książ). Osovkas pazemes pilsēta. Miniatūru parks Zabytkow Dolnego Slaska – visa Polija miniatūrā. Vang stāvbaznīca – izglābta no 
nojaukšanas Norvēģijā, savu vietu atrada Lejassilēzijā. 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. Zelta 
raktuves – pazemes muzejs, kur katram ir iespēja izmēģināt laimi zelta skalošanā.

VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA 5 dienas
Varšavas vecpilsēta: viduslaiku bastioni, tirgus laukums ar Varšavas simbolu – Sirēnas strūklaku, Sigismunda III 
piemineklis, karaļpils, katedrāle, Lazenku pils parks, Vilanovas pils. Jasna Goras klostera komplekss Čenstohovā. 
Pāvesta Jāņa Pāvila II dzimtā pilsēta Vadovice. 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.

JAUNĀ GADA LUSTES UN PARADOKSI ZIEMEĻPOLIJĀ     Laimīgu Jauno – 2023. gadu! 5 dienas
Romantiskā Olštinekas vecpilsēta svētku laikā. Būvniecības muzejs, kur skatāmas ēkas no Vārmijas, Mazās
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 kapelas, saimniecības telpas 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!

22.07.-24.07. 235

03.08.-07.08. 320

09.08.-14.08. 320

19.10.-23.10. 265
195

28.12.-01.01. 325

ceļojuma apraksts laiks cena

68

EIROPA
Polija / Lietuva / Slovākija



SPA BRĪVDIENAS POLIJĀ UN LIETUVĀ 4 dienas
Mikolaiki – romantiskā pilsētiņa Polijas lielākā un gleznainākā Šņardvi ezera krastā. Ūdens atrakciju parks
Tropikana Mikolaikos. Bjalistokas uzplaukums ir saistīts ar ambiciozo, bagāto un neatkarīgo Janu Klemensu 
Braņicki, kurš uzceļ karaļa cienīgu pili pēc Versaļas parauga ar franču stila dārzu un plašu angļu parku. Bjalistokas 
promenāde un tirgus. Ūdens atrakciju parks Tropikana Bjalistokā. Birštonas balneloģijas kūrortpilsētiņa – 
vecākais un rāmākais kūrorts Lietuvā, gleznainās Nemunas upes krastā. Nogaršosim vietējo minerālūdeni, kas ir vecākais Lietuvā pudelēs 
pildītais ūdens. Birštonas sāls gradētava. Augstākais skatu tornis Lietuvā ar skatu uz Nemunas ieleju, vērojot Birštonas pilsētu no putna 
lidojuma. Atpūta un spa procedūras sanatorijā EGLE. 

MALA FATRA NACIONĀLAIS PARKS SLOVĀKIJĀ 5 dienas
Mala Fatra nacionālais parks  – viena no populārākajām atpūtas vietām pašiem slovākiem. 
Brauciens ar pacēlāju uz Velky Krivan (1709 m) – Mala Fatra grēdas augstāko virsotni un pārgājiens 
pa kalnu takām. Pārgājiens pa mežonīgo Janošikove diery aizu. Pārgājiens uz Sokolie virsotni 
(1170 m), ko iecienījuši kā vienkārši atpūtnieki, tā klinšu kāpēji un dabas fotogrāfi. Brauciens ar 
plostu pa Vahas upes līkumiem pie Žilinas. Boboty virsotnes (1085  m) traverss no Podžiar uz 
Tiešnavy pa nogāzēm un cauri aizām. Oravas pils  – viena no ainaviskākajām un tūristu vidū 
populārākajām Slovākijas pilīm.

LĪGO BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ 6 dienas
Veļičkas sāls raktuves – cilvēku rokām veidota unikāla pazemes pasaule. Krakova – senā Polijas galvapilsēta.
Belianskas stalaktītu alas – vienīgās Augstajos Tatros. Brauciens ar pacēlāju no Štrbske Pleso uz Predne Solisko 
un pārgājiens pa kalnu takām. Augstie Tatri – mazākais augstkalnu rajons pasaulē. Pārgājiens pa kalnu takām Augstajos Tatros Stary 
Smokovec rajonā. Relaksācija Vrbovas termālo baseinu kompleksā. Līgo vakars nacionālajā krodziņā Zboijnicka Koliba – patīkama 
iespēja nobaudīt slovāku virtuvi un pavadīt omulīgu vakaru lieliskas čigānu mūzikas pavadībā. Spišskas cietoksnis (UNESCO) – lielākā 
viduslaiku pils Centrāleiropā. Brauciens ar plostu pa Polijas un Slovākijas robežupi Dunajecu cauri Pieninu nacionālajam parkam, baudot 
gleznainus dabas skatus.

NO BESKIDIEM POLIJĀ LĪDZ AUGSTAJIEM TATRIEM SLOVĀKIJĀ 7 dienas
Ekskursiju diena Žyvecki Beskidos Polijā: ~5 stundu tūrisma pārgājiens pa kalnu takām uz Babia 
Gora masīva augstāko virsotni – Diablak 1725 m v.j.l. Pārgājiens klinšu parkā Sulovske Skaly – 
stāvas klinšu radzes un kanjoni, ko iecienījuši kā vienkārši atpūtnieki, tā klinšu kāpēji un dabas 
fotogrāfi. Brauciens ar plostu pa Vahas upes līkumiem pie Žilinas. Oravas pils  – viena no 
ainaviskākajām un tūristu vidū populārākajām Slovākijas pilīm. Brauciens ar pacēlāju uz Krivan 
(1709 m) virsotni un pārgājiens pa kalnu takām Mala Fatra nacionālajā parkā. Relaksācija Bešenovas 
termālo baseinu kompleksā. Demanovas stalaktītu alas  – vienas no krāšņākajām Slovākijā. 
Brauciens ar pacēlāju no Štrbske Pleso uz Predne Solisko, pārgājiens pa kalnu takām. Vakars 
nacionālajā krodziņā Zboijnicka Koliba  – patīkama iespēja nobaudīt slovāku virtuvi un pavadīt 
omulīgu vakaru lieliskas čigānu mūzikas pavadībā. Augstie Tatri  – mazākais augstkalnu rajons 
pasaulē. Pārgājiens pa kalnu takām Augstajos Tatros Stary Smokovec rajonā.

BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ 5 dienas
Demanovas stalaktītu alas – vienas no krāšņākajām Slovākijā. Brauciens ar pacēlāju no Štrbske 
Pleso uz Predne Solisko un pārgājiens pa kalnu takām. Augstie Tatri – mazākais augstkalnu rajons 
pasaulē. Pārgājiens pa kalnu takām Augstajos Tatros Stary Smokovec rajonā. Vakars nacionālajā 
krodziņā Zboijnicka Koliba – patīkama iespēja nobaudīt slovāku virtuvi un pavadīt omulīgu vakaru 
lieliskas čigānu mūzikas pavadībā. Brauciens ar plostu pa Polijas un Slovākijas robežupi Dunajecu 
cauri Pieninu nacionālajam parkam, baudot gleznainus dabas skatus. Pusdienu pauze krodziņā 
Chata Pieniny.

17.03.-20.03
20.10.-23.10.
17.11.-20.11.

260

 

08.06.-12.06.
27.07.-31.07.
24.08.-28.08.

195

175

21.06.-26.06. 295

18.07.-24.07. 335
295

05.07.-09.07.
02.08.-06.08.

205

185
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SLOVĀKIJA AKTĪVĀS ATPŪTAS CIENĪTĀJIEM – KALNI, ALAS, UPES, KANJONI 7 dienas
Brauciens ar pacēlāju uz Krivan (1709 m) virsotni un pārgājiens pa kalnu takām Mala Fatra 
nacionālajā parkā, kas ir viena no populārākajām atpūtas vietām pašiem slovākiem. Pārgājiens pa 
mežonīgo Janošikove diery aizu. Pārgājiens klinšu parkā Sulovske Skaly – stāvas klinšu radzes un 
kanjoni, ko iecienījuši kā vienkārši atpūtnieki, tā klinšu kāpēji un dabas fotogrāfi. Brauciens ar plostu 
pa Vahas upes līkumiem pie Žilinas. Augstie Tatri – mazākais augstkalnu rajons pasaulē. Brauciens ar 
pacēlāju no Štrbske Pleso uz Predne Solisko, pārgājiens pa kalnu takām. Relaksācija Vrbovas termālo 
baseinu kompleksā. Vakars nacionālajā krodziņā Zboijnicka Koliba  – patīkama iespēja nobaudīt 
slovāku virtuvi un pavadīt omulīgu vakaru lieliskas čigānu mūzikas pavadībā. ~4 stundu gājiens pa 
Sucha Bela upes gultni Slovenskij Raj nacionālajā parkā Slovākijā. Ohtinskas aragonītu alas 
(UNESCO) ar savdabīgajiem kalcija karbonātu veidojumiem ir unikālas pasaules mērogā, jo šādas alas 
pasaulē ir atklātas tikai nedaudzas!!! Brauciens ar pacēlāju uz Chopok-Priehyba un iespēja uzkāpt 
Chopok (2024 m) virsotnē. Demanovas stalaktītu alas – vienas no krāšņākajām Slovākijā.

SLOVĀKIJAS DABAS UN KULTŪRAS VILINĀJUMS 6 dienas
Brauciens ar plostu pa Vahas upes līkumiem pie Žilinas. Kremnica – savulaik viena no Ungārijas bagātākajām
pilsētām. Banska Štiavnica (UNESCO) viduslaikos biija viens no Eiropas kalnrūpniecības centriem. Devinsky hrad – 
cietoksnis Moravas un Donavas upju tikšanās vietā. Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – viena no bijušās Austroungārijas metropolēm. 
Slovākijas vīnu degustācija Sv. Jur pilsētiņā. Nitras pilsētas dominante ir aizsargmūru ieskautā pils – slāvu valdnieku Pribinu rezidence 7. 
gadsimtā. Trenčīna – bijusī romiešu apmetne Laugaricio un 11. gadsimtā Vahas un Tatru valdnieka Matuša Čaka rezidence. Trenčianske 
Teplice kūrortpilsēta lepojas ar ārstnieciskajiem minerālūdeņiem. Iespēja apmeklēt minerālūdens baseinu. Romantiskā Bojnices pils. 
Čičmani ciems ar tradicionālajiem baltajiem ornamentiem rotātajiem namiem atgādina piparkūku namiņu kolekciju. Rajecka Lesna jeb 
Slovākijas Bētleme – viens no izcilākajiem koka meistardarbiem Slovākijā.

KALNU SLĒPOŠANA SLOVĀKIJĀ, AUGSTIE UN ZEMIE TATRI 7 un 8 dienas
Dzīvošana viesnīcā Tatra Popradā. 6 dienas slēpošana Augstajos un Zemajos Tatros. Autobuss katru dienu
grupu nogādās citā slēpošanas trasē vai reģionā, vadoties no sniega un slēpošanas apstākļiem, un visu dienu, 
iespēju robežās, atradīsies blakus slēpošanas vietai. 

BRĪVDIENAS BUDAPEŠTĀ 5 dienas
Budapešta – Donavas pērle, kuru pelnīti uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Brauciens ar
kuģīti pa Donavu vakara gaismās ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties par izgaismotajām ēkām. Ekskursija 
vīna pagrabā Budafokā un degustācija. Budapeštas lielais tirgus suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai. Sēčeņi 
baseini  – lielākais Ungārijas termālo minerālūdeņu komplekss. Lazāru ģimenes saimniecībā iepazīsimies 
ar zirgu sporta veidu, kurā ungāri tradicionāli ir ļoti spēcīgi pasaules mērogā. Būs minizoo ar Ungārijai 
raksturīgajiem mājlopiem un mājdzīvniekiem, pusdienas, vīns un mūzika. 

DONAVAS PĒRLES – BRATISLAVA, VĪNE, BUDAPEŠTA 5 dienas
Lidojumi Rīga – Vīne, Budapešta – Rīga. Vīne un tās majestātiskā arhitektūra, kura vislabāk atklājas uz bulvāru
loka, kurš apbūvēts 19. gadsimta beigās  – Opera, Parlamenta ēka, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, 
rātsnams, muzeju un ministriju ēkas, parki, muzeji. Hābsburgu vasaras rezidence Šēnbrunnas pils. Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – 
viena no bijušās Austroungārijas metropolēm, slavena ar Ungārijas karaļu kronēšanas un apbedīšanas vietu, pili un atjaunoto 
vecpilsētu. Budapešta – Donavas pērle, ungāru lepnums, austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas galvaspilsētu, kuru pelnīti uzskata par 
vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Vīna degustācija un folklora. Lielais slēgtais tirgus un Vāci iela – suvenīriem, baudīšanai, 
izgaršošanai. Estergoma – senā Ungārijas galvaspilsēta. Višegrada – viena skaistākajām vietām Donavas ielokā Ungārijā. Mākslinieku 
pilsēta Sentendre. Brauciens ar kuģīti pa Donavu vakara gaismās ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties par izgaismotajām 
ēkām. Lazāru ģimenes saimniecībā iepazīsimies ar zirgu sporta veidu, kurā ungāri tradicionāli ir ļoti spēcīgi pasaules mērogā. Būs 
minizoo ar Ungārijai raksturīgajiem mājlopiem un mājdzīvniekiem, pusdienas, vīns un mūzika. Iespēja apmeklēt lielāko Ungārijas 
termālo baseinu kompleksu Sēčeņi. 

11.07.-17.07.
15.08.-21.08.

295

265

19.09.-24.09. 295

13.02.-20.02.
13.03.-19.03.

325
285

01.05.-05.04.
18.10.-22.10.

270
255

27.09.-01.10 695

ceļojuma apraksts laiks cena
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VĪNE, BRATISLAVA, BUDAPEŠTA 6 dienas
Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – viena no bijušās Austroungārijas metropolēm, slavena ar Ungārijas karaļu
kronēšanas un apbedīšanas vietu, pili un atjaunoto vecpilsētu. Vīne un tās majestātiskā arhitektūra, kura vislabāk 
atklājas uz bulvāru loka, kurš apbūvēts 19. gadsimta beigās – Opera, Parlamenta ēka, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, rātsnams, 
muzeju un ministriju ēkas, parki, muzeji. Budapešta – Donavas pērle, kuru pelnīti uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. 
Brauciens ar kuģīti pa Donavu vakara gaismās ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties par izgaismotajām ēkām. Ekskursija vīna 
pagrabā Budafokā un degustācija. Budapeštas lielais tirgus suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai. Sēčeņi baseini – lielākais Ungārijas 
termālo minerālūdeņu komplekss. Lazāru ģimenes saimniecībā iepazīsimies ar zirgu sporta veidu, kurā ungāri tradicionāli ir ļoti spēcīgi 
pasaules mērogā. Būs minizoo ar Ungārijai raksturīgajiem mājlopiem un mājdzīvniekiem, pusdienas, vīns un mūzika. 

VĪNES JŪRA, BALATONA EZERS UN DONAVA – NO BRATISLAVAS LĪDZ BUDAPEŠTAI 7 dienas
Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – viena no bijušās Austroungārijas metropolēm. Vakariņas un Slovākijas vīnu
degustācija. Neusiedler See jeb Vīnes jūra – lielākais stepju ainavu ieskautais ezers Viduseiropā. Eisenstadt – 
Burgenlandes galvaspilsēta lepojas ar slaveno novadnieku Jozefu Haidnu un ungāru aristokrātu Esterhāzi pili. Romersteinbruch 
Fertorakos bijušajā marmora karjerā iebūvētais amfiteātris ar lielisku akustiku, ko izmanto brīvdabas operu un koncertu uzvedumiem. 
Zvejnieku mazpilsētiņa Rust un pelde Noizīdles ezerā. Vakariņas un Šopronas vīnu degustācija. Šoprona  – vienā no skaistākajām 
Ungārijas pilsētām ar viduslaiku apbūvi un vecpilsētu no Austrijas laikiem. Pannonhalmas arhibīskapija. Tihaņas pussala – muzejs zem 
atklātas debess ar simpātiskām mājām, lavandas laukiem un klostera baznīcu. Balatons – lielākais saldūdens ezers Viduseiropā. Vakariņas 
krodziņā Budapeštā ar folkloras programmu. Budapešta – viena no skaistākajām lielpilsētām pasaulē. Naksnīgā Budapešta – brauciens 
ar kuģīti pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties par izgaismotajām ēkām. Brīvais rīts Budapeštā tirgus apmeklēšanai, 
suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai vai lielākā Ungārijas termālo baseinu kompleksa Sēčeņi apmeklēšanai.

TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA 6 dienas
Minerālūdens baseini klinšu alās pie Miškolcas – unikāls dabas veidojums. Tokaja – dārzu ieskauta mazpilsēta
vulkāna pakājē, kur 18. gs., pateicoties Ludviķa XIV vērtējumam – karaļu vīns un vīnu karalis – sākās Aszu vīnu 
slavas gājiens. Ciemosimies pie Babiču ģimenes, baudīsim lieliskus vīnus un saimnieku viesmīlību. Egera – pilsēta, kuru vairākkārt skāris 
turku iebrukums, kas atstājis austrumnieciskus vaibstus tās sejā. Daiļās kundzes ielejas vīna pagrabos būs iespējams salīdzināt dažādu 
vīndaru piedāvājumu un atrast savai gaumei atbilstošāko. Vakariņas krodziņā Budapeštā ar folkloras programmu. Brauciens ar kuģīti 
pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties par izgaismotajām ēkām upes krastos. Lazāru ģimenes saimniecībā iepazīsimies 
ar zirgu sporta veidu, kurā ungāri tradicionāli ir ļoti spēcīgi pasaules mērogā. Būs minizoo ar Ungārijai raksturīgajiem mājlopiem un 
mājdzīvniekiem, pusdienas, vīns un mūzika. Budapešta, kuru pelnīti uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Brīvais 
rīts Budapeštā tirgus apmeklēšanai, suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai vai lielākā Ungārijas termālo baseinu kompleksa Sēčeņi 
apmeklēšanai. 

UNGĀRIJAS LIELAIS LOKS 9 dienas
Termālo baseinu komplekss klinšu alās pie Miškolcas. Tokaja – dārzu ieskauta mazpilsēta, no kuras sākās Aszu
vīnu slavas gājiens. Ciemosimies pie Babiču ģimenes, baudīsim lieliskus vīnus un saimnieku viesmīlību. 
Debrecena  – Ungārijas otra lielākā pilsēta. Unikālie Hajduszoboszlo termālie baseini. Ungāru stepe  – pušta, kur iepazīsim ungāru 
dzīvi lauku sētā un baudīsim bagātīgu maltīti, kas gatavota milzu katlā uz ugunskura. Ungārijas secesijas pērle Kečkemeta ar krāšņām 
jūgendstila celtnēm. Sioagard ciematiņa aizraujošās izklaides un ungāru tradīciju iepazīšana. Pēča – Ungārijas dienvidu kultūras un 
mākslas centrs ar īpašu muzeju un mākslas galeriju ielu, kur katrs atradīs ko interesantu. Balatons – lielākais saldūdens ezers Viduseiropā. 
Balatona apkārtne ir arī viens no Ungārijas vīna reģioniem. Tihaņas pussala – simpātiskās mājas ar niedru jumtiem, lavandas lauki un 
Tihaņas klostera baznīca ar interesantu vēsturi. Herendas porcelāna rūpnīca. Šomlo vīna kalns ir slavens ar Hābsburgu iecienīto vīnu, 
kam piemīt īpaša garšas buķete. Ungārijas modernākā šampanieša fabrika – iepazīsim ražošanas procesu un degustēsim galaproduktu. 
Pusdienas pie viesmīlīgā dzirnavu kroga saimnieka Attilas. Budapešta  – viena no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Naksnīgā 
Budapešta – brauciens ar kuģīti pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties par izgaismotajām ēkām. Brīvais rīts Budapeštā 
tirgus apmeklēšanai, suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai vai lielākā Ungārijas termālo baseinu kompleksa Sēčeņi apmeklēšanai.

12.07.-17.07. 295

25.07.-31.07. ~380

02.08.-07.08. ~275

13.08.-21.08. ~530

ceļojuma apraksts laiks cena
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UNGĀRIJAS DABAS TŪRE AR BUDAPEŠTU UN IELŪKOŠANOS SLOVĀKIJAS ZIEMEĻOS 7 dienas
Bardejova – varenā amatniecības pilsēta 15. gadsimtā un Bardejovske Kūpele ārstnieciskie minerālūdeņi. 
Sv.  Erceņģeļa Mihaēla baznīca – izcils Slovākijas sakrālo koka celtņu paraugs. Slovākijas otra lielākā pilsēta 
Košice. Unikālās Jasovas stalaktītu alas. Tūristu taka Zadielska Tiesņava aizā Slovensky Kras nacionālajā parkā. 
Kisgyor Golgata un Ungārijas Pamukale Egerszalok. Unikālais Kazāras riolīta tufs – retums pasaules mērogā. 
Ungārijas augstākā virsotne Kekeš Mātras kalnos 1014 m v.j.l. Egera  – pilsēta, kuru vairākkārt skāris turku 
iebrukums, kas atstājis austrumnieciskus vaibstus tās sejā. Daiļās kundzes ielejas vīna pagrabos būs iespējams 
salīdzināt dažādu vīndaru piedāvājumu un atrast savai gaumei atbilstošāko. Budapešta – viena no krāšņākajām 
lielpilsētām pasaulē. Naksnīgā Budapešta – brauciens ar kuģīti pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un 
priecāties par izgaismotajām ēkām.

UNGĀRU VIESMĪLĪBA UN SILTIE ŪDEŅI 5 dienas
Egera – pilsēta, kuru vairākkārt skāris turku iebrukums, kas atstājis austrumnieciskus vaibstus tās sejā. Ciemošanās
Tummereru ģimenes vīna pagrabā, degustācija un vakariņas. Lazāru ģimenes saimniecībā iepazīsimies 
ar zirgu sporta veidu, kurā ungāri tradicionāli ir ļoti spēcīgi pasaules mērogā. Būs minizoo ar Ungārijai raksturīgajiem mājlopiem un 
mājdzīvniekiem, pusdienas, vīns un mūzika. Budapešta, kuru pelnīti uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Brauciens 
ar kuģīti pa Donavu vakara gaismās ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties par izgaismotajām ēkām. Brīvais rīts Budapeštā tirgus 
apmeklēšanai, suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai vai Sēčeņi baseinu apmeklēšanai, kas ir lielākais Ungārijas termālo minerālūdeņu 
komplekss.

JAUNGADA LUSTES UNGĀRIJĀ     Balles programma ceļojuma cenā 5 dienas
Budapešta – Donavas pērle, austrumu Parīze, kuru uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Vīna
pagrabs Budafokā, kur Liču ģimene iepazīstinās ar tā 300 gadu seno vēsturi, mācīs degustēt un piedāvās 
baudīt savus vīnus un vakariņas. Rīts Budapeštā tirgus apmeklējumam un suvenīru iegādei. Sēčeņi – lielākais Ungārijas termālo baseinu 
komplekss. Jaunā gada sagaidīšana Lazāru ģimenes saimniecībā ar Vecgada vakariņām, ar šampanieti un uguņošanu 23.00 pēc Latvijas 
un 24.00 pēc Ungārijas laika. 1. janvārī Lazāru saimniecība dienas gaismā. Iepazīsimies ar zirgu sporta veidu, kurā ungāri tradicionāli ir 
ļoti spēcīgi pasaules mērogā. Vērosim izrādi, kura ļaus iepazīt ungāru tradīcijas zirgu dresūrā, būs minizoo ar Ungārijai raksturīgajiem 
mājlopiem un mājdzīvniekiem, pirms mājupceļa pusdienās – Gujyásleves jeb gulašzupa. Ģērbieties silti, jo būs āra pastaiga! 

AKMENS STABI UN ARKAS, KALNI, AIZAS, ALAS UN EZERI – APBRĪNOJAMĀ BULGĀRIJA 9 dienas
Bulgārija pārsteigs mūs ar dabas brīnumiem! Iespēja gan apskatīt alas, aizas un dabas parkus, gan aktīvi
atpūsties Bulgārijas kalnos, gan mundrumam veldzēties kalnu minerālūdens spa!
Lidojums Rīga  – Sofija  – Rīga. Bulgārijas galvaspilsēta Sofija ar varenajiem bulvāriem un Ņevska katedrāli. Devetashka alas kā arkas 
pie Veliko Tarnovo. Brauciens pāri Šipkas kalnu pārejai, rožu muzejs un bulgāru renesanses pilsēta Plovdiva ar iespēju ceļot laikā  – 
romiešu forums un turku minareti, kristiešu dievnami un antīkā amfiteātra drupas... Bulgārijas Robodu kalnu mežonīgākā daļa: Trigrad 
aiza un Jagodinas stalaktītu alas. Dabas diena Rilas kalnos pie 7 maģiskajiem ezeriem. Bulgārijas kalni ir bagāti ar ārstnieciskajiem 
minerālūdens avotiem, ko varēsiet izbaudīt pēc aktīvas atpūtas kalnos. Bulgārijas sakrālās mākslas šedevrs Rilas klosteris (UNESCO) 
gleznaino Rilas kalnu ielokā. Dienvidbulgārija: pasaules dziednieces Vangas dzīves un darba vieta Rupīte, Meļņikas smilšakmens klintis 
un novada vīni. Vitoša kalnu masīvs netālu no Sofijas ar savdabīgajām akmens upēm. Bulgāru vīnu un nacionālo ēdienu baudīšana, 
izjūtot vietējo cilvēku viesmīlību. 

VARENĀS BULGĀRIJAS KALNU VIRSOTNES UN MAĢISKIE EZERI 9 dienas
Kalns nav tikai reljefa forma, kas paceļas augstu virs tuvākās apkārtnes.
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 – Burgasa – Rīga. 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 šķautņainas 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. Pirinu kalni – baltās marmora virsotnes Vihren (2914 m v.j.l.) iekarošana, kurā savulaik atradies 
slāvu austākās dievības Perūna tronis, pateicoties kuram kalni ieguvuši savu vārdu.
Kalnu programmas vadītājs: Laimonis Petrusevičs

04.07.-10.07. 325

16.11.-20.11. 255

29.12.-02.01. ~395

09.07.-17.07. 795

06.08.-14.08. ~795

ceļojuma apraksts laiks cena
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PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS 8 dienas
Iespēja aktīvi atpūsties, doties kalnu pārgājienos, baudīt patiesu viesmīlību, senas tradīcijas, folkloru, degustēt
vīnus un apmeklēt aitas piena sierotavu, iepazīt nacionālo virtuvi Transilvānijas lauku sētās piedāvātajās 
vakariņās! Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksa apskates objektos, degustācijas Transilvānijā!
Pelde termālajos baseinos Hajduszoboszlo. Oradjas atjaunotā vecpilsēta. Pārgājiens pa Turdas aizu – krāšņu 
klinšu ieskautu kanjonu. Novada vīnu degustācija un pikniks. Brauciens pāri gleznainajiem Hargitas kalniem 
uz Lobogo minerālūdens avotu. Tēju un garšvielu iepazīšana Avramest, vietējās kartupeļu maizes cepšana. 
Grāfa Vlada Drakulas dzimtā pilsēta Šegešvāra (UNESCO). Maltīte un mūzika Savadisla ciemata krodziņā. Izvorul 
Crişului kalvinistu baznīca un etnogrāfiskais ciemats ar tradicionālo amatniecības izstrādājumu tirdziņu. Stanas ciematā – brauciens 
ar kalnu vilcienu, pārgājiens, maltīte vietējās tradīcijās. Mājupceļā Tokajas vīnu degustācija.

TRANSILVĀNIJAS KALNU VILINĀJUMS  8 dienas
Iespēja aktīvi atpūsties, doties kalnu pārgājienos, baudīt patiesu viesmīlību!
Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas, ieejas maksa apskates objektos, pikniki, izklaides pasākumi Rumānijā!
Oradjas elegantā vecpilsēta, vīna degustācija un vakariņas. Meziad alas, kur milzīga karsta procesu veidotā alas 
ieeja aicinās tālāk atklāt tās noslēpumus. Pārgājiens Detunatele līdz unikālām bazalta kolonnām, kuras atgādina 
milzu ērģeles. Pārgājiens no Balea ezera uz Vanataoarea lui Buteanu kalna virsotni. Ceļš pāri Hargitas kalniem 
un pārgājiens Ghimes novada gleznainajā kalnu apvidū. Tēju un garšvielu iepazīšana. Remetea etnogrāfiskais 
ciems (UNESCO). Pārgājiens uz leģendām un teikām apvīto Sekleru klinti. Pārgājiens Rusty Precipice (pa rūsgano 
nogāzi) atklās dabas fenomenu – lietus erozijas veidotās krāsainās brūces kalnos. Oradjas elegantā vecpilsēta un 
ūdensprieki termālo ūdeņu kompleksā Nymphea.

RUMĀNIJAS LIELAIS LOKS 11 dienas
Rumānija mēdz pārsteigt un likt sevi apbrīnot – pilis, galvu reibinošs ceļš kalnos, daudzveidīga atpūta kolorītā
vidē, baudot nacionālo viesmīlību! Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksa apskates objektos, 
degustācijas Rumānijā!
Unikālie Hajduszoboszlo termālie baseini. Oradjas atjaunotās vecpilsētas apskate, ērģeļmūzikas koncerts. 
Rimetea etnogrāfiskais ciematiņš (UNESCO). Pārgājiens pa Valisoara aizu un pikniks. Alba Iulia cietoksnis un 
vecpilsēta. Hunedoara pils – viena no skaistākajām renesanses pilīm Eiropā, kas apvīta leģendām par dižciltīgo 
un drosmīgo Huņādi dzimtu. Viena no reprezentatīvākajām 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 rumāņu restorānā. Rumāņu arhitektūras stila iespaidīgākā celtne  – Mogosoaia 
pils. Pastaiga Bucegi kalnos, savdabīgas formas kalnu figūras  – Sfinksa un Vecās dāmas, burvīga panorāma uz Prahovas ieleju no 
~2200  m  v.j.l. Leģendām apvīta grāfa Drakulas pils  – Brana. Pusdienas tipiskā sakšu mājā Viscri ciematiņā (UNESCO). Viesmīlīga 
sagaidīšana Zetea ciematā – kartupeļu maizes cepšanas rituāls un vakariņas ar lustīgu mūziku. Šegešvāra (UNESCO) – burvīga pilsēta 
ar šaurām ieliņām, krāsainiem 16. gs. namiem, pilsētas mūriem un torņiem. Brateiu – iepazīšanās ar autentiskiem čigānu tautas 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. Atvadoties no Rumānijas, lieliska vīna degustācija ar 
bagātīgām uzkodām Diosig. Mājupceļā ielūkošanās Tokajā, pusdienas un vīnu degustācija.

RUDENS KOLORĪTS GRĀFA DRAKULAS ZEMĒ TRANSILVĀNIJĀ 9 dienas
Vīns, pilis, nacionālais kolorīts un rudens raibie raksti viesmīlīgajā Transilvānijā.
Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas un ieejas maksa apskates objektos, degustācijas Rumānijā!
Timišoara – pirmā pilsēta Eiropā, kurā tika ieviests elektriskais ielu apgaismojums, apbur ar plašajiem laukumiem 
un sakārtoto pilsētvidi. Banat reģiona vīnu degustācija ļaus iepazīt bagātīgu garšu buķeti. Hunedoara pils – 
viena no skaistākajām renesanses pilīm Eiropā, kas apvīta leģendām par dižciltīgo un drosmīgo Huņādi dzimtu. 
Viesmīlīga sagaidīšana, vakariņas un vakara programma ar dančiem Cristur ciematā. Burvīgs panorāmas 
skats uz rudens krāsu bagātību no Devas pilsdrupām, kas atrodas kalnos. Viena no reprezentatīvākajām 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. Evaņģēliskās baznīcas nocietinājumi (UNESCO) 
Biertanas ciematiņā  – vieni no lielākajiem baznīcu nocietinājumiem Rumānijā. Šegešvāra (UNESCO)  – burvīga pilsēta ar šaurām 
ieliņām, krāsainiem 16. gs. namiem, pilsētas mūriem un torņiem. Brateiu – iepazīšanās ar autentiskiem čigānu tautas lietišķās mākslas un 
amatniecības izstrādājumiem. Baltvīna degustācija Calimanesti – gaumīgi atjaunotās muižas telpās. Alba Iulia cietoksnis un vecpilsēta. 
Novada baltvīnu degustācija pie viesmīlīgā Papp Pētera. Pārgājiens pa Turdas aizu  – krāšņu klinšu ieskautu kanjonu. Rascruci –
unikāls Kallos Zoltan etnogrāfijas muzejs. Mera – Eiropā unikālais Transilvānijas ūdens bifeļu muzejs. Vistea – īpašs ciemats ar vienu no 
nozīmīgākajām kalvinistu baznīcām Transilvānijā. 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.

17.07.-24.07. 545

31.07.-07.08. 595

18.08.-28.08. 775

24.09.-02.10. 685

ceļojuma apraksts laiks cena
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RAIBĀS SKOLĒNU BRĪVDIENAS TRANSILVĀNIJĀ     Izdevīgi! Speciāla cena bērniem! 8 dienas
Interesanti un atraktīvi ģimenēm ar bērniem ar iespēju aktīvi atpūsties un doties kalnu pārgājienos, izzināt
senas tradīcijas, vēsturi un folkloru, baudīt patiesu viesmīlību un nacionālo virtuvi. 
Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas, ieejas maksa apskates objektos, pikniki, izklaides pasākumi Rumānijā!
Oradjas elegantā vecpilsēta un ūdensprieki termālo ūdeņu kompleksā Nymphea. Meziad alas  – vienas no 
apmeklētākajām un apbrīnojamākajām karsta alām Rumānijā, pikniks. Remetea kalvinistu baznīca. Pārgājiens 
Rusty Precipice (pa rūsgano nogāzi) atklās dabas fenomenu – lietus erozijas veidotās krāsainās brūces kalnos. 
Pārgājiens Detunatele līdz unikālām bazalta kolonnām, kuras atgādina milzu ērģeles. Alba Iulia cietoksnis 
un vecpilsēta, kur vienlaikus redzami gan pareizticīgo, gan katoļu celtie dievnami. Viesmīlīga uzņemšana 
un vakariņas Cristur ciematiņā. Hunedoara pils  – viena no skaistākajām renesanses pilīm Eiropā, kas apvīta 
ar leģendām par dižciltīgo un drosmīgo Huņādi dzimtu. Pārgājiens pa Turdas aizu  – krāšņu klinšu ieskautu 
kanjonu. Pikniks! 112 m zem zemes esošās Turdas sālsraktuves – viena no pasaulē vecākajām sāls ieguves 
vietām. Maltīte dzīvās mūzikas pavadījumā Savadisla ciemata krodziņā. Stanas ciematā – brauciens ar kalnu 
vilcienu, pārgājiens, maltīte vietējās tradīcijās. Neliela pastaiga pa pūķu dārzu Galgau Almasului – ģeoloģiskais 
parks pārsteidz ar varenajām smilšakmens skulptūrām. Vakariņas Halmeu. Vama  – podnieku darbnīcas 
apmeklējums, iespēja pašiem veidot savu mākslas darbu.

SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ 8 dienas 56. lpp.

SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ 9 dienas
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.
Piedāvājam iespēju 5 naktis pavadīt labiekārtotos apartamentos vai viesnīcā 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). 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. Imotski – Horvātijas un Bosnijas un Hercegovinas robežpilsētiņa starp 
interesantiem ezeriem. Pārsteidzošais Kravicas ūdenskritums. Svētceļotāju centrs Medžugorje.Turpceļā Plitvices nacionālais parks 
(UNESCO): izbrauciens ar parka busiņu, kā arī pastaiga gar gleznainiem ezeriem, ūdenskritumiem. Mājupceļā barokāli greznā Zagreba.

EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS – SLOVĒNIJA 8 dienas
Maribora un vecākais pasaules vīnogulājs (400 gadi), vīna degustācija. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana. 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.

VENĒCIJA UN SLOVĒNIJAS, AUSTRIJAS KOŠĀS AINAVAS 8 dienas
Postojnas stalaktītu alas. Leģendām apvītā viduslaiku Predjamas alu pils. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana.
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. Grāca – dārzu un parku pilsēta ar pulksteņa torni pilskalnā. Venēcija ar 117 salām, 
kanāliem un tiltiem, Sv. Marka laukumu, Dodžu pili un šauro ieliņu labirintiem. Gašteinas ieleja ar skaisto ainavu. Pastaiga kalnos pie 
Sportgešteinas. Lidojums Minhene – Rīga.

16.10.-23.10. 645
600

20.06.-27.06.
21.07.-28.07.
04.08.-11.08.
15.09.-22.09.
29.09.-06.10.

425
475

425
 

30.04.-08.05.
30.07.-07.08.
10.09.-18.09.

345

 

16.07.-23.07. 515

08.09.-15.09. ~695
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DUBROVNIKA UN BOSNIJAS UN HERCEGOVINAS LOKS 7 dienas
Lidojums Rīga – Dubrovnika – Splita – Rīga. Aizsardzības mūros ieskautā, leģendām apvītā Dubrovnika (UNESCO).
Vrelo Bune avots novērtēts kā spēcīgākais Eiropā. Kravicas ūdenskritums  – dabas varenības apliecinājums. 
Imotski mistiskie un unikālie ezeri: Crveno Jezero, Modre Jezero. Medžugorje – svētceļotāju centrs. Mostaras tilts (UNESCO) – musulmaņu 
un kristiešu jaunās vienotības simbols. 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). Romas 
imperatora Diokletiāna rezidence – pils Splitā (UNESCO). Pastaiga Krkas nacionālajā parkā gar ūdenskritumu kaskādēm. Mājas vīna, siera 
un Pršut baudīšana horvātu brīvdabas muzejā Etnoland. 

ŪDENSKRITUMI, ALAS, MANDARĪNI     Horvātija skolēnu brīvdienās  8 dienas
Plitvices nacionālais parks (UNESCO): brauciens ar parka busiņu un kuģīti, pastaiga gar ezeriem, ūdenskritumiem. 
Romantiskā pilsētiņā 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). Imotski 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.

RUDENTIŅŠ BAGĀTS VĪRS – HORVĀTIJĀ UN AUSTRIJĀ 8 dienas
Latviešu dzīvesziņā rudens tiek uzskatīts par pašu bagātāko gadalaiku. Tas arī rāda, kāda padevusies gada 
raža. Rudens veltes – vīnogas, ķirbji, olīvas, mandarīni – ienākušās arī Horvātijā un Austrijā!
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. Imotski un mistiskie ezeri: Crveno Jezero, Modre Jezero. Vīna degustācija 
pie Imotskiem. 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.

MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS 8 un 9 dienas 56. lpp.

BALKĀNU KALEIDOSKOPS     Albānija, Kosova, Melnkalne, Bosnija un Hercegovina 12 dienas
Lidojums Rīga – Sarajeva. Ainaviskais Kravicas ūdenskritums. Mostara (UNESCO) ar pilsētas simbolu – veco tiltu. 
Vrelo Bune avots novērtēts kā spēcīgākais Eiropā. Sarajeva ar vēsturiskiem pieminekļiem. Šarganska Osmica – 
brauciens Mokra Gora kalnos pa vienu no interesantākajiem Eiropas retrostila šaursliežu dzelzceļiem. Emira 
Kusturicas kinociems kalnos Mecavnik dreven grad. Sirogojno etnogrāfiskais ciematiņš. Diena Uvacas dabas rezervātā – brauciens 
ar kuģīšiem, vērojot unikālo parka faunu. 13. gadsimtā celtais Pejas (Pejës) klosteris (UNESCO). Prizreni – viena no skaistākajām Kosovas 
pilsētām atrodas Sharr kalnu pakājē pie Bistricas upes. Skopje – Ziemeļmaķedonijas galvaspilsēta un lielākā pilsēta ar romiešu akveduktu, 
bizantiešu Svētā Panteleimona baznīcu ar lieliskām freskām un Stefana Dušana laikā celto akmens tiltu pār Vardaras upi. Ainaviskais Matkas 
kanjons. Savdabīgā Tetovo mošeja. Ohridas pilsēta  – Maķedonijas dārgakmens (UNESCO), kas ir uzskatāma par Balkānu Jeruzalemi. 
St. Naum klosteris Ohridas ezera krastā. Berati (UNESCO) – viena no Albānijas skaistākajām pilsētām, ko dēvē arī par 1000 logu pilsētu. 
Vīna degustācija omulīgā ģimenes vīna darītavā. Albānijas galvaspilsēta Tirāna. Kruja – romantiskā Albānijas kalnu pilsētiņa. 
Lidojums Podgorice – Rīga.

04.10.-10.10. 745

15.10.-22.10. 440
360

22.10.-29.10. 440

30.04.-08.05.
21.05.-29.05.
18.06.-25.06.
09.07.-16.07.
13.08.-20.08.
17.09.-24.09.
01.10.-08.10.

450

445
495

455
425

18.07.-29.07. ~950
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BALKĀNU NOSLĒPUMI STARP 4 JŪRĀM – MELNKALNE UN ALBĀNIJA     ...ar ielūkošanos Maķedonijā 12 dienas
Melnkalne, Montenegro, Crna Gora – 13 000 km² mazā valstiņa ir unikāla, pateicoties pārsteidzošajai dabas
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.
Albānija – valsts Balkānu pussalas rietumos, kura var lepoties ar fantastiskiem dabas skatiem: kalni, klinšainas nogāzes, meži, aizas, 
dabas parki, tirkīzzili jūras ūdeņi, kilometriem garas smilšu pludmales... Bagātīgais vēsturiskais mantojums atdzīvojas, vērojot pilsētas 
un ciematus, baznīcas un mošejas, tirgošanās tradīcijas un krodziņus. Viens no senajiem albāņu tautas simboliem – ērglis, karogam 
plīvojot, aicina jūs izbaudīt šīs tautas neviltoto viesmīlību un nepieradināto dabas skaistumu!
Lidojums Rīga  – Podgorica. Vakars Melnkalnes galvaspilsētā Podgoricā. 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. Ostrogas klosteris – augstu kalnos, aizas malā esošais 12. gadsimta klosteris, ko 
dibinājis metropolīts Vasilijs, kurš vēlāk tika pasludināts par Svēto brīnumdari. Atpūtas diena pie Adrijas jūras tūristu iecienītajā Budvas 
Rivjērā. Simpātiskā Budvas vecpilsēta. Gleznainais, fjordam līdzīgais Pivas ezers, kuram raksturīga neparasta, zilganzaļa ūdens nokrāsa. 
Melnkalnes lepnums – tilts pāri Taras kanjonam (UNESCO) un ainaviskā Taras upes ieleja. Melnais ezers Durmitora nacionālajā parkā. 
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. Iespaidīgais Cemi (Kelmend) kanjons Albānijas Alpos, kuru nereti mēdz dēvēt par Albānijas Grand Canyon. Rrapsh 
serpentīns ir gluži kā Albānijas Troļļu ceļš. Komana ezers un Šalas (Shala) upe – gleznains izbrauciens ar laiviņu pa kalnu ielenkto ezeru 
un tirkīzzilo upi, līdz klinšu ieskautai un no ārpasaules paslēptai pludmalei. ko mēdz dēvēt par Albānijas Paradīzi vai Albānijas Taizemi. 
Berate (UNESCO) – 1000 logu pilsēta un viena no skaistākajām pilsētām Albānijā. Osumi kanjons, kuram cauri plūst zaļgana upīte. 1000 
pakāpienu pilsēta ar unikālo cietokšņu-māju arhitektūru – Džirokastro (UNESCO). Zilā acs – dabīgs, 50 m dziļš pazemes kalnu avots, kuru 
ieskauj gleznaina dabas ainava. Butrinta – viens no izcilākajiem antīkā laika (7. gs. p.m.ē.) arheoloģijas kompleksiem (UNESCO). Albānijas 
galvaspilsēta un kontrastu pilsēta Tirāna. Saranda – dienvidu Albānijas kūrortpilsēta ar tās raksturīgo rosīgo nakts dzīvi. Lielākais un 
dziļākais ezers Balkānos – gleznainais, kalnu ieskautais Ohridas ezers, kuru dēvē par Maķedonijas jūru. Ohridas pilsēta (UNESCO). Unikālā, 
apgleznotā Tetovas mošeja – kā no Austrumu pasaku grāmatas. Lidojums Skopje – Rīga.

NOVEMBRA BRĪVDIENAS ZIEMEĻMAĶEDONIJĀ 4 dienas
Skopje – Ziemeļmaķedonijas galvaspilsēta un lielākā pilsēta ar romiešu akveduktu, bizantiešu Svētā Panteleimona 
baznīcu ar lieliskām freskām un Stefana Dušana laikā celto akmens tiltu pār Vardaras upi. Ainaviskais Matkas 
kanjons. Struga un Kališas klosteris Ohridas ezera krastā. Ohridas pilsēta – Maķedonijas dārgakmens (UNESCO), kas ir uzskatāma par 
Balkānu Jeruzalemi. St. Naum klosteris Ohridas ezera krastā. Galichica nacionālajs parks – labos laika apstākļos, ja kalnu ceļi izbraucami, 
paveras plaša panorāma uz Maķedonijas, Albānijas un Grieķijas kalniem un gleznainajiem ezeriem. Bitola, Heraklea  – vislabāk 
saglabājusies senās Maķedonijas impērijas pilsēta (4.gs.) ar vēl košām mozaīkām, seno teātri un romiešu pirtīm.

LĪGO SLOVĒNIJĀ! 5 dienas
Lidojums Rīga – Ļubļana – Rīga (tiešais lidojums). Ļubļana – eiropeiska šarma, miera un izsmalcinātas arhitektūras
pilsēta. Kalnu tuvums, romantiskie tiltiņi pār Ļubļaņicas upi, vecpilsētas šaurās ieliņas pretendē Slovēnijas 
galvaspilsētu ierindot elegantāko Eiropas metropoļu skaitā. Vīna degustācija. Sv. Martin Adrijas jūras piekraste izbraucienā ar 
kuģi un zivju pikniks, baudot pusdienas uz kuģa klāja, saules peldes un mazo piekrastes pilsētiņu itālisko šarmu. Pirana – viens no 
populārākajiem Slovēnijas piejūras kūrortiem izceļas ar venēciešu laika gotisko arhitektūru, ieliņu labirintiem, patīkamu Vidusjūras 
klimatu un jūras delikatesēm krodziņos. Predjamas pils – viena no leģendām visvairāk apvītajām alu pilīm Eiropā. Aktīva atpūta Jūlija 
Alpu pērlē – Bohiņas ielejā: pastaiga līdz Savicas ūdenskritumam, iespēja ar slēgtā tipa pacēlāju uzbraukt (labos laika apstākļos!) 
un pakavēties Vogela kalnā, no kura paveras skats gan uz gleznaino kalnu ezeru, gan arī uz Slovēnijas simbolu – 2864 metrus augsto 
Triglava virsotni. Bleda – romantiskā pasaku pilsēta ar viduslaiku cietoksni klints galā, kalnu ieskautu ezeru ar mazu saliņu vidū. Rīta 
pārgājiens pa Vintgar aizu. Brauciens ar savdabīgu laivu (pletnu) pa Bledas ezeru līdz salai, uz kuras atrodas baznīca ar vēlēšanās 
zvanu. Katram, kurš to skandina, vēlēšanās piepildās!

VĪNE UN DONAVAS LOKS 5 dienas
Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera,
Hundertvasera arhitektūra. Šēnbrunnas pils – Hābsburgu vasaras rezidence. Vahavas ieleja Donavas krastos – 
viena no slavenākajām Austrijas vīna darīšanas vietām. 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.

21.09.-02.10. ~950

17.11.-20.11. ~675

22.06.-26.06. 675

30.04.-04.05.
23.08.-27.08.
25.10.-29.10.

295
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PA EIROPAS DAUDZKRĀSAINAJIEM ALPIEM 8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Grāca – Štīrijas galvaspilsēta skaistumā droši var tikt samērota ar Vīni. Īsteni štīriskais –
ķirbju eļļa, alus un vīns. Gesause nacionālais parks – Štīrijas jaunākais dabas parks pārsteidz ar stāvajām, 1800 m 
augstajām kaļķakmens sienām, pirmatnīgiem mežiem un ūdenskritumu kaskādēm. Admontas abatija – baroka arhitektūras šedevrs, kas 
majestātiski izceļas uz apkārtnes iespaidīgo kalnu fona. Dahšteinas kalni – veidojušies no kaļķakmens, un to augstākās virsotnes sniedzas 
līdz 2995 m v.j.l. Dahšteinas milzu ledus alas, kur apskatāmi sasaluši ūdenskritumi un gigantiskas ledus sienas. Paceļoties ar pacēlāju līdz 
2100 m, no Piecu pirkstu platformas paveras lieliska ainava. Iespēja baudīt relaksējošas ūdens procedūras Bad Gasteinas Felsenterme. 
Kitzlochklamm aiza – viena no austriešu maģiskajām vietām, kurai piekļuves ceļus cilvēks mēģināja veidot jau 16. gadsimtā. Grosgloknera 
Alpu panorāmas ceļš dod iespēju izbaudīt lielisko augstkalnu ainavu, tostarp redzēt Austrijas augstāko kalnu Grosglokneru (3798 m). 
Itālijas Dolomītu Alpi – īpatnējākie un skaistākie Itālijas kalni. Tre Cime – trīs kalnu virsotnes kā viduslaiku mūra izrobojums – Dolomītu 
atpazīstamākais un populārākais dabas fenomens (UNESCO). Gleznainais Misurinas ezers – nofotografēt vai nopeldēties? Monte Baldo 
(2218 m), kas rotā Gardas ezera austrumu krastu, nereti tiek dēvēts par Eiropas dārzu. Malcesine – pateicoties šarmantu ieliņu labirintam 
un iespaidīgajai viduslaiku pilij Castello Scaligero, pilsētiņa pelnīti tiek uzskatīta par Gardas ezera skaistuli un itāliskā dzīvesstila meku. 
Nepārspējamais itāļu saldējums. Lidojums Milāna – Rīga.

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.),
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. Vīnu 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. Svarovska kristālu muzejs – mākslinieka veidota kristālu, mūzikas 
un gaismas spēle. Pusdienu pauze vīndaru pilsētiņā Poisdorfā.

AUSTRIJAS UN BAVĀRIJAS DABAS STĀSTI 9 dienas
Vahavas ieleja – Donavas skaistākais tecējuma posms Austrijā. Dirnšteina – vīna darītāju pilsētiņa ar iespaidīgām
pilsdrupām, kur gūstā tika turēts Anglijas karalis Ričards Lauvassirds. Gerlosa kalnu pāreja un Krimla 
ūdenskritums, kura spēcīgā ūdens straume krīt trijās kaskādēs  – kopumā 380 m. Kitzlohas aizas iespaidīgās klinšu sienas, ar sūnu 
apauguši akmeņi, idilliski līcīši, tiltiņi un tuneļi. Brauciens pa Grosgloknera Alpu panorāmas ceļu. Gollingas ūdenskritums, kuru 
iecienījuši romantisko ainavu gleznotāji. Bādgašteinas kūrortpilsēta ar lielisku iespēju aktīvai atpūtai kalnos un termālajiem baseiniem. 
Berhtesgādenes zeme – Hitlera mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru. Admonas abatija ar pasaulē lielāko klostera 
bibliotēku. Zalcburga – Mocarta un Mūzikas skaņu pilsēta.

ŠVEICES ZELTA IZLASE 8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Madžores ezers. Mottarone kalns ar skatu uz 7 ezeriem un Simplonpass. Aletsch ledājs
(UNESCO) – pārgājiens kalnos. Ceļš uz Šveici pāri Simplona kalnu pārejai. Termālie baseini Brigerbad. Cermata – 
kalnu ciematiņš, kuru var sasniegt tikai ar vilcienu vai zirgu taksometru. Brauciens pa kalnu dzelzceļu uz Gornergrat. Pastaiga ar skatu uz 
Materhornu. Bīle – sena pilsēta Juras priekškalnēs, Bielersee ezera krastā. Berne – Šveices galvaspilsēta ar labi saglabājušos vecpilsētu. 
Pilsētas simbols ir lācis. Gruyere – rajons, kur izgaršojami šokolādes saldi un siera sātīgi pārsteigumi. Grindelvalde piedāvā aktīvu atpūtu, 
kāpjot kalnos, brīnišķīgus braucienus ar pacēlājiem, mūžīgā sniega klāto kalnu romantiku, pastaigas kalnu ganībās. Trimmelbaha 
ūdenskritumi ir vienīgie pieejamie ledāju ūdenskritumi kalna iekšienē. Ūdens krīt 10 kaskādēs un radījis klints iekšienē daudzkrāsainus 
veidojumus. Interlakena – starpezeru skaistumkaraliene. 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. Titlis nogāzēs iespējams vai nu doties kādā no daudzajām kalnu 
takām, vai arī mesties vēl neizbaudītajā. Kalnu ieskautā Lucerna ezera krastā ar šaurām ieliņām un Kapelas tiltiņu – kādreizējo pilsētas 
nocietinājuma daļu. Reinas ūdenskritums, kas tiek uzskatīts par varenāko Eiropā. To var sadzirdēt jau no liela attāluma un spēku sajust, 
piebraucot ar laiviņu pie pašas klints. Cīrihe – Šveices metropole Limmates upes krastos, viens no pasaules vadošajiem finanšu centriem. 
Šveices šokolāde, naži un siers. Lidojums Cīrihe – Rīga. 

06.07.-13.07. 685

09.07.-17.07. 745

23.07.-31.07. 515

27.07.-03.08. 995
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AUSTRIJAS LIELAIS LOKS     Visaptverošākais Austrijas maršruts! 8 dienas
Lidojums Rīga – Minhene. Četras krāšņākās Austrijas pilsētas: ķeizariskā Vīne, Štīrijas galvaspilsēta Grāca, Mocarta
un 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 lieliskās Alpu ainavas no Piecu pirkstu platformas. Gleznainā sāls 
pilsēta Halštate ezera krastā. Svarovska kristālu muzejs. Rosība Tiroles stikla pilsētiņā. 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. Bernbahas lepnums – Hudertvasera projektētā baznīca. Štīrijas galvaspilsēta Grāca. 
Austrijas vīnu degustācija Poisdorfā. Mājupceļš ar autobusu.

AUSTRIJAS DABAS STĀSTI – KALNI, AIZAS, ŪDENSKRITUMI 9 dienas
Vahavas ieleja Donavas skaistākais tecējuma posms Austrijā. Dirnšteina – vīna darītāju pilsētiņa ar iespaidīgām
pilsdrupām, kur gūstā tika turēts Anglijas karalis Ričards Lauvassirds. Ar Ahorna pacēlāju no Mairhofenas līdz 
1965 m v.j.l. Izvēles pārgājiens turp/atpakaļ uz Edelhutti (2238 m), no kurienes paveras panorāmas skats uz 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. 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. Brauciens ar vilcieniņu Šāfberga kalnā (1783 m v.j.l.). 

KALNU PĀRGĀJIENI PIE TRĪS VALSTU ROBEŽĀM  8 dienas
Lidojums Rīga  – Minhene  – Rīga. 6 dienu kalnu pārgājienu programma Austrijā, Šveicē, Itālijā. 
Selleskopfe (1650 m) un Ķeizara aizsardzības līnija (Octāles Alpi). Nauderes augstkalnu ceļš un 
Schmalzkopf virsotne (2724 m) Octāles Alpos. No Nauders līdz trīs zemju robežakmenim ar 
uzkāpšanu dominējošā Piz Lad (2782 m) virsotnē un noeju uz Reschen (Itālija; Sesvenna grēda). 
Kaunertāles augstkalnu ceļš – skaistākais Alpos (1500 augstuma metri, 26 km garš, ar 
29  serpentīna līkumiem); aizsprosta ezers un ledāju valstība. Goldweg ferrātas vai Zelta ezeru 
apmeklējums ar uzkāpšanu Mataunkopf (2886 m) virsotnē. Apļveida pārgājiens Radušas aizā. 
Grupas vadītājs Andris Krūmiņš.

BAVĀRIJAS ALPI, TIROLES ALPI, DOLOMĪTU ALPI, JŪLIJA ALPI 9 dienas
Lidojums Rīga – Minhene. Vācijas augstākā virsotne Cūgšpice (2964 m v.j.l.) pirmo reizi tika iekarota, lai
Maksimiliāna I vadītajai Bavārijas karalistei varētu novilkt precīzas robežas. Svarovska kristālu muzeja Kristālu 
pasaule – mākslinieka veidota kristālu, mūzikas un gaismas spēle. Krimlas ūdenskritums ar taku gar ūdens malu uz vairākiem skatu 
laukumiņiem. Grosgloknera Alpu panorāmas ceļš dod iespēju izbaudīt lielisko augstkalnu ainavu, arī skatu uz Austrijas augstāko kalnu 
Grosglokneru (3798 m). Heiligenblut iespaidīgā baznīca, kuru 15. gs. uzcēla Admontes mūki. Itālijas Dolomītu Alpi  – īpatnējākie un 
skaistākie Itālijas kalni. Tre Cime – trīs kalnu virsotnes kā viduslaiku mūra izrobojums – Dolomītu atpazīstamākais un populārākais dabas 
fenomens (UNESCO). Pacēlājs uz Scoiattoli (2230  m) un pastaiga kalnos ar skatu uz gaiši pelēkā dolomīta kalnu masīvu Cinque Torri 
pieciem torņiem (augstākais Torre Grande – 2361 m). Šo vietu dēvē par Itālijas Alpu sirdi. Gminde – ar Austrijas mazpilsētām raksturīgo 
arhitektūru. Diena Karintijas Alpos Austrijā – ļausimies zaļi samtainajām Karintijas pļavu takām. Goldeck virsotnes (2142 m) apkārtnes 
maršruti ļauj priecāties par apvārsni rotājošām sniegotajām virsotnēm. Diena Slovēnijas Jūlija Alpos Triglava nacionālajā parkā un iespēja 
apmeklēt Vogela kalnu, no kura paveras gan skats uz Bohiņas gleznaino ezeru, gan uz Slovēnijas simbolu – 2864 m augsto Triglava 
virsotni. Bleda – Slovēnijas kūrortpilsētiņa, kuras glezniecisko valdzinājumu grūti pārvērtēt. Worthersee ezera ūdeņi un modernais skatu 
tornis Pyramidenkogel. Mājupceļš ar autobusu.

VIDUSEIROPAS GARŠU KOKTEILIS     Austrija, Slovēnija, Ungārija, Slovākija 9 dienas
Priestera Benedikta Felsingera Geras klostera garšaugu dārzs. Kremsas pilsēta lepojas ar to, ka dokumentos
pirmo reizi minēta 995. gadā – gadu agrāk nekā Austrija. Ābolu štrūdeles šovs – sākot no ābolu griešanas līdz 
mīklas izstiepšanai tik plānai, ka cauri spīd, – Šēnbrunnā. Ķeizariskā Vīne. Štīrijas galvaspilsēta Grāca, kura bieži 
tiek saukta arī par dārzu pilsētu. Rīgersburgas pils kopš 1822. gada pieder Lihtenšteinu ģimenei, un šodien pilī 
dzīvo princis Emanuels fon Lihtenšteins ar savu ģimeni. Zotter šokolāde piedāvā vairāk nekā 500 dažādu veidus – 
no klasikas līdz pavisam eksotiskām garšas niansēm. No Štīrijas eļļas ķirbju audzēšanas līdz gatavam produktam 
Vollsdorfā. Maribora – Slovēnijas otrā lielākā pilsēta – un senākais Eiropas vīnogulājs. Jeruzaleme Slovēnijā – 
vīna dārzu ieskauts mazs ciematiņš ar lielu vārdu ~340 m virs jūras līmeņa. Hevīza termālais ezers – lielākā dabiskā siltā ūdenskrātuve 
Eiropā. Tihaņas pussala ir muzejs zem atklātas debess. Pusdienas un degustācija vīna dārzos pie Velences ezera. Budapešta – Donavas 
pērle, austrumu Parīze – viena no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Brauciens ar kuģīti pa Donavu ļaus baudīt un priecāties par Budapeštas 
panorāmu. Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – viena no bijušās Austroungārijas metropolēm. Trdelnik cepšana un degustācija.

04.08.-11.08. 595

06.08.-14.08. 515

06.08.-13.08. 775

13.08.-21.08. 745

17.09.-25.09. ~615
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ADVENTES LAIKA NOSKAŅAS VĪNĒ 5 dienas
Vīne: rātsnams, Stefana katedrāle, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, ķeizaru kapenes, Vīnes opera,
Hundertvasera arhitektūra. Šēnbrunnas pils  – Hābsburgu vasaras rezidence. Karstvīna un piparkūku laiks 
Ziemassvētku tirdziņos. Vahavas ieleja Donavas krastos – viena no slavenākajām vīna darīšanas vietām un Donavas skaistākais tecējuma 
posms Austrijā. Austrijas vēstures kodols Kremsa. Dirnšteina – vīna darītāju pilsētiņa ar iespaidīgajām pilsdrupām, kur gūstā tika turēts 
Anglijas karalis Ričards Lauvassirds. Melkas klosteris – lielākais baroka ansamblis Austrijā. 

MORĀVIJAS–SILĒZIJAS MOZAĪKA UN PRĀGA 7 dienas
Pustevny – populārs Beskidu tūrisma centrs, kur 1,5 km garā dabas taka aizvedīs pie viesmīlības, auglības un
ražas dieva Radegasta statujas Radhošť virsotnē. Rožnov pod Radhoštěm Valahijas etnogrāfiskais muzejs 
un savdabīgais, krāsainais skatu tornis. Olomouca  – Lonely Planet nodēvēja to par skaistāko maz zināmo 
Eiropas pilsētu, kas noteikti jāapmeklē. Krāšņās Javoržičes stalaktītu alas. Kromeržīža ar skaistu arhitektonisko 
mantojumu. Batas kurpju dzimtene  – Zlīna. Kurpju muzeja apmeklējums. Buhlovices pils  – viens no 
skaistākajiem baroka kompleksiem Čehijā un stratēģiski izdevīgā pozīcijā celtais Buhlovas cietoksnis. Velehradas 
klosteris – viens no populārākajiem svētceļojumu centriem Čehijā. Batas kanāli – unikāls mēģinājums savienot 
vairāku upju baseinus, izveidojot ūdensceļus starp Baltijas, Melno un Ziemeļjūru. Brauciens ar kuģīti. Rohatecas 
un Petrovas apkārtnes vīna darīšanas tradīcijas un vīna degustācija. Lednices-Valtices areāls (UNESCO) tapis, pateicoties Lihtenšteinu 
dzimtai, kura ilgu laiku saimniekojusi šajā reģionā. Greznās Lednices un Valtices pilis savieno 7 km gara liepu aleja. Prāga vienmēr ir 
vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām galvaspilsētām. Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais 
Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums.

ČEHIJAS DABAS TŪRE UN PRĀGA 8 dienas
Adršpahas klinšu rezervātā 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā 
apskates objektu ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji. Dvur Krāloves zooloģiskais dārzs. 
Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām galvaspilsētām. Kremlis ar 
gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas 
laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums. Česky Kras dabas parks – 
lielākais karsta rajons Bohēmijā, kur viena no neparastākām vietām ir karjers Velka Amerika. 
Koņeprušu stalaktītu alas. Pārgājiens pa tūristu takām gar Kamenicas upi un brauciens ar laivu. 
Unikāls Centrāleiropas lielākais dabas veidotais akmens tilts Pravčicka Brana Bohēmijas Šveicē. 
Tisas klinšu siena un savdabīgās klintis Panska Skala. Stikla pilsēta Železny Brod. Pārgājiens Sudetu 
kalnos Krkonošes nacionālajā parkā uz Elbas izteku un ainaviskais Mumlavas ūdenskritums. 

ČEHIJAS ZELTA LOKS: PRĀGA, ČESKY KRUMLOV, OLOMOUCA 7 dienas
Prāga: Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām galvaspilsētām. Kremlis ar gotisko
Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas laukums, slavenais 
astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, muzeji. Čehu folkloras vakars. Broumovas benediktiešu klosteris  – viens no 
izcilākajiem sakrālās arhitektūras pieminekļiem Čehijā. Baroka arhitektūras šedevrs  – Kuksas Sv.  Trīsvienības baznīca un slimnīca. 
Kutna Horas pilsēta radās 13. gadsimta otrajā pusē, kad te sāka dzīvot kalnrūpniecībā nodarbinātie strādnieki. Česky Krumlov UNESCO 
Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā vēsturiskā pilsēta, kura apbur ar šauro ieliņu labirintiem, majestātisko viduslaiku pili, kas 
tapusi sešu gadsimtu laikā un meistarīgi iekombinēta vietā, kur Vltavas upe met līkumu. Jindrihov Hradec – Dienvidbohēmijas pērle. 
Sv. Jana Nepomuka baznīca (UNESCO) ar cipara 5 simboliku. Morāvijas centrs Brno pilsēta. krāšņās Sloupsko-Šošuvske stalaktītu alas. 
Olomoucké tvarůžky – Siera muzejs. Olomouca – viena no skaistākajām Morāvijas pilsētām pie Morāvas upes, kuras vēsturisko centru 
rotā Svētās Trīsvienības baroka kolonna (UNESCO).

BRĪVDIENAS PRĀGĀ 5 dienas
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas
laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, muzeji. Prāga vienmēr ir vilinājusi 
ceļotājus kā viena no Eiropas skaistākajām galvaspilsētām. Kārļa IV varenības simbols un arhitektūras šedevrs 
Karlšteinas pils. Pusdienas čehu alus darītavā. Nižboras stikla fabrikas apskate. Adršpahas klinšu rezervātā 
1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā apskates objektu ieinteresējās blakus esošās 
Silēzijas iedzīvotāji. Čehu folkloras vakars.

14.12.-18.12. 295

01.05.-07.05.
08.08.-14.08.

295
330 

26.06.-03.07. 345
295

10.07.-16.07. 355

19.07.-23.07.
16.11.-20.11.

240
199

ceļojuma apraksts laiks cena
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ČEHIJAS DABAS TŪRE 6 dienas
Debesu ceļš – 1116 m virs jūras līmeņa pastaigu ceļš ir unikāls ne vien Čehijā, bet arī visā Eiropā. 
Adršpahas 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. Pārgājiens pa tūristu takām gar Kamenicas upi un brauciens ar laivu. Unikāls Centrāleiropas 
lielākais dabas veidotais akmens tilts Pravčicka Brana Bohēmijas Šveicē. Tisas klinšu siena un 
savdabīgās klintis Panska Skala. Libohovices pils un parks. 

SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS ŠVEICES 6 dienas
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. Königstein cietoksnis tiek uzskatīts par vienu no senākajiem Eiropas cietokšņiem. 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. Adršpahas klinšu rezervātā 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā apskates objektu 
ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji.

PRĀGA UN KARLOVI VARI 6 dienas
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas
laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, muzeji, 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. 
Čehu folkloras vakars. Adršpahas klinšu rezervātā 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā apskates objektu 
ieinteresējās blakus esošās Silēzijas iedzīvotāji. 

ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENU MIERS UN KŅADA PRĀGĀ UN DRĒZDENĒ 5 dienas
Prāga: Kremlis ar gotisko Sv. Vita katedrāli, Zelta ieliņa, skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, Vecpilsētas
laukums, slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums, 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.

SORBU ZEME, DRĒZDENE UN BASTEI KLINŠU PARKS 5 dienas
Bad Muskau – parks. Kromlau – ainaviskais parks un rododendri. Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu
no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu 
atguvusi. Dresden Panometer piedāvā aizraujošu multimediālu ceļojumu Drēzdenes vēsturē un lielisku pilsētas 
panorāmu no skatu torņa. Iespēja doties braucienā ar kuģīti pa Elbu. Meisene – pirmais porcelāna ražošanas centrs Eiropā. Königstein 
cietoksnis ar savu 750 gadu vēsturi tiek uzskatīts par vienu no senākajiem Eiropas cietokšņiem un bija vieta, kur dzima Meisenes porcelāna 
recepte. Baucene priecē ceļotājus ar precīzi restaurēto vecpilsētu. Pastaigas Saksijas Šveices nacionālajā parkā neatstāj vienaldzīgu 
nevienu apmeklētāju jau vairāk nekā 200 gadu garumā. Saksijas Šveices dabas pērle – Bastei klinšu parks. Rammenau baroka pils – 
mūsdienu pasaku pils vēsture aizsākās 18. gadsimta sākumā.

PA UPJU CEĻU GAR REINU, MOZELI UN MAINU 6 dienas
Turpceļš ar autobusu. Frankonijas sirds – Tjuhersfelde. Svaigi kūpinātu foreļu baudīšana Pottenšteinā. Rithenburg
ob der Tauber – pilsēta ar viduslaiku gaisotni, kurā Ziemassvētku sajūtu var izbaudīt visu gadu. Trīre – viena 
no Vācijas vecākajām pilsētām ar romiešu celtiem vārtiem Porta Nigra. Vircburga Mainas krastos ar iespaidīgo 
cietoksni. Mozeles ieleja un tās skaistākās pilsētiņas Bernkastel Kues un Kohema. Koblenca – pilsēta pie Mozeles 
ietekas Reinā. Reinas ieleja. Leģendām apvītā Lorelejas klints, brauciens ar kuģi pa Reinu. Rūdesheima – 
Reinas ielejas pērle ar vīna baudīšanu. Lidojums Frankfurte – Rīga.

26.07.-31.07. 270
225

23.08.-28.08. 320

17.10.-22.10. 275

26.12.-30.12. 220

30.04.-04.05.
13.07.-17.07.

270
 

27.06.-02.07. 475
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IZGARŠO VĀCIJU 6 dienas
Moricburgas pils – Saksijas baroka pērle. Pirmais vācu desiņu muzejs un tradicionālās Tīringenes desiņas, kas
jānobauda kaut reizi mūžā. Trusetāles ūdenskritums – Tīringenes meža augstākais ūdenskritums. Lazdu riekstu 
šokolādes fabrika Viba Nougat-Welt, kas ir viens no Tīringenas šokolādes zīmoliem. Atpūta un relaksācija 
Badzalcugenas (Bad Salzungen) dabīgajos sāls minerālu baseinos. Erfurte – Tīringenes galvaspilsēta, reģiona 
visvecākā pilsēta, kas saglabājusi unikālu viduslaiku noskaņu. Tīringenas klimpu muzejs un tradicionālā 
Tīringenes ēdiena Klöße nobaudīšana. Veimāra – pastaiga pa nelielo pilsētu Ilmes upes krastā, kura tiek dēvēta 
par vācu Atēnām. Altenburga – rezidences un spēļu kāršu pilsēta. Altenburger Brauerei – viena no slavenākajām 
Tīringenas alus darītavām. Altenburger Land – slavenākais Altenburgas siera zīmols. 

ŠVARCVALDE, ŠVĀBIJA UN ROMANTISKĀ BAVĀRIJA 7 dienas
Turpceļš ar autobusu. Baucene priecē ceļotājus ar lieliski restaurēto vecpilsētu. Rēgensburga – vislabāk
saglabājusies Vācijas lielpilsēta Donavas krastā ar vairāk nekā 2000 gadu vēsturi. Walhalla – pēc Atēnu Panteona 
parauga celta ēka, kurā apskatāmi ar Vāciju saistīto slaveno cilvēku krūšutēli. Kelheimas Atbrīvošanās zāle un Veltenburgas klosteris. 
Donaudurchbuch aiza Donavas krastos Vācijā, kuras krāšnumu varēs baudīt, gan ejot pa taku, gan braucot ar kuģīti. Vācijas romantiskā 
ceļa pilsēta Nordlingene. Dinkelsbīle ir saglabājusies tik labi kā reti kura Vācijas pilsēta. Pastaiga pa vīna dārzu ieskauto Eslingeni. Slavenā 
dzirkstošā vīna Kessler darītavas apskate un degustācija. Bad Urach – Švābu Albas 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. Iespēja apmeklēt AlbThermen spa. Švarcvaldes kalnu ceļš, augstākā virsotne – Feldbergs un Tribergas ūdenskritums. 
Mainca ar vareno Domu, pildrežģu mājām vecpilsētā un Marka Šagāla vitrāžām Sv. Stefana baznīcā. Lidojums Frankfurte – Rīga.

BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS 8 dienas
Bamberga – impērijas pilsēta uz septiņiem pakalniem. Bambergas sīpola un dūmalus baudīšana vēsturiskajā 
krodziņā Schenkerle. Bavārijas galvaspilsēta Minhene Oktoberfest svētku laikā: Rātslaukums, Olimpiskais centrs, 
Hofbräuhaus – lielākais alus krogs pasaulē. Bavārijas pasaku karaļa Ludviga II pilis Noišvānšteina, Linderhofa. 
Tipiskiem Bavārijas kokgriezumiem un sienu gleznojumiem rotātā Oberammergava. Visievērojamākā Dienvidvācijas baroka celtne – 
Etāles klosteris. Brauciens ar pacēlāju un pastaiga kalnos pie Vācijas augstākās virsotnes Cūgšpices. Berhtesgādenes zeme – Hitlera 
mītne Ērgļa ligzda, brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru. Nirnberga – senā franku metropole Pegnicas krastos.

LUKSEMBURGA, REINAS UN MOZELES IELEJAS 6 dienas
Lidojumi Rīga – Frankfurte; Štutgarte – Rīga. Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga. Viandena –
pilsēta Luksemburgas ziemeļaustrumos Ūras upes krastā, virs kuras izslējusies sena pils, uz kuru var nokļūt ar 
krēslu pacēlāju. Ehternaka – Luksemburgas vecākā pilsēta, kas izveidojusies ap Ehternakas abatiju, kuru dibināja Svētais Vielebrords 
698.  gadā. Pilsēta atrodas pie pašas Vācijas robežas Zaueres jeb Sīras upes krastā. Bad Bertrich kūrortpilsēta ir slavena ar saviem 
dziednieciskajiem ūdeņiem. Brauciens ar kuģīti pa Mozeles upi. Elcas pils, līdz kurai ir 1,3 km garš kāpiens. Izcilākā bruņinieku pils 
Vācijā. Trīre – viena no Vācijas vecākajām pilsētām ar romiešu celtiem vārtiem Porta Nigra. Mozeles ielejas šarmantās pilsētas Kohema 
un Bernkastel Kues. Mozeles ielejas vīnu degustācija. 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. Niederwalddenkmal – 10,5 m 
augsta statuja Germania, kuru veidoja par godu Vācijas impērijas atjaunošanai 1871. gadā. Saarschleife ir vieta, kur Zāras upe, metot 
līkumu, veido cilpu. Zārburga – gleznaina pilsētiņa, kuru īpašu padara Leukas upīte, kas pašā pilsētas centrā veido gandrīz 20 metru 
augstu ūdenskritumu.

VIENS EZERS – ČETRAS KALNU ZEMES     Vācija, Austrija, Šveice, Lihtenšteina 8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga. Piecas naktis viesnīcā Fridrihshāfenē pie Bodensee ezera. 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 virotnēm 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 apskates. Alpšteinas kalnu masīva 
augstākā smaile Sentiss 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. Sansalvatores kalns piedāvā lieliskus skatus un neaizmirstamus iespaidus.

31.07.-05.08. 445

11.07.-17.07. 575

17.07.-24.07.
25.09.-02.10.

485
  

26.07.-31.08. 735

24.07.-31.07. 895
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BERLĪNE, POTSDAMA UN ŠPRĒVALDES KANĀLI 5 dienas
Brauciens ar laivu pa Brandenburgas zemes reģionu Šprēvaldi. Baumkronenpfand – taka starp koku galotnēm
Bēlicā. Sansusī pils un dārzs Potsdamā. 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.

PA UPJU CEĻU GAR REINU, MOZELI, MAINU UN ELBU 7 dienas
Lidojums Rīga – Frankfurte. Trīre – viena no Vācijas vecākajām pilsētām ar romiešu celtiem vārtiem Porta Nigra.
Krāšņā pundurvalsts Eiropas vidienē Luksemburga. Viandena – pilsēta Luksemburgas ziemeļaustrumos Ūras 
upes krastā, virs kuras izslējusies sena pils, uz kuru var nokļūt ar krēslu pacēlāju. Mozeles ieleja un tās skaistākās pilsētiņas Bernkastel Kues 
un Kohema. Koblenca – pilsēta pie Mozeles ietekas Reinā. Reinas ieleja. Leģendām apvītā Lorelejas klints, brauciens ar kuģi pa Reinu. 
Rūdesheima – Reinas ielejas pērle ar vīna baudīšanu. Frankonijas sirds – Tjuhersfelde. Svaigi kūpinātu foreļu baudīšana Pottenšteinā. 
Maincas sešu torņu Doms, vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Vīsbādene – viena no vecākajām Eiropas kūrortpilsētām. Meisene – slavenā 
porcelāna dzimtene Elbas krastā. Mājupceļš ar autobusu.

ELZASA, BĀDENE–VIRTEMBERGA UN KRIZANTĒMU SVĒTKI LĀRĀ 8 dienas
Baucene – torņu pilsēta Šprē upes krastā. Heidelberga – viena no Vācijas skaistākajām pilsētām. Heidelbergas 
pils apskate. Teikām apvītais Mummelsee ezers augstu kalnos. Vēsturiskās un modernās Strasbūras apskate 
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. 

ADVENTES KRĀŠŅUMA UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANU LAIKS BERLĪNĒ, DRĒZDENĒ, VARŠAVĀ 5 dienas 
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. 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, pilsēta savu 
krāšņumu atguvusi. Rezidences pils, Dievmātes baznīca (Frauenkirche), Zempera opera un Brīles terase tagad priecē ceļotājus. Vēsturiskais 
Drēzdenes Striezelmark piedāvā īpašu Ziemassvētku gaidīšanas noskaņu. Ziemassvētku gaidīšanas noskaņas Polijas galvaspilsētā 
Varšavā, kas adventes laikā ir īpaši krāšņa.

CITRONI MENTONĀ UN KARNEVĀLS NICĀ 6 dienas
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga. Monako – jūrai atkarotās teritorijas, Mouene Corniche ceļš uz Monako,
debesskrāpju piramīdas, dārzu eksotiskais krāšņums. Grasa – Francijas smaržu galvaspilsēta, kur top aromāti 
modes pasaules korifejiem. Kannas  – ziedu laiki pilsētā aizsākās, pateicoties starptautiskajam kinofestivālam un Zelta palmas zaru 
dalīšanai. Nicas karnevāls  – plašākais un krāšņākais pasākums visā Vidusjūras piekrastē. Nicā saules spīd 280 dienas gadā. Viens no 
slavenākajiem un visvairāk apmeklētajiem kalnu ciematiem Senpoldevansa. Baroneses Beatrises Rotšildas rozā villa, kura ir viena no 
ekstravagantākajām un iespaidīgākajām Franču Rivjēras pilīm. Mentona – pilsēta ar vismaigāko klimatu visā Cote d`Azur. Zitronencorso – 
citronu jeb zelta augļu parāde, kurā piedalās ap 300 ar citrusaugļiem greznoti auto. Mentonas vecpilsētā ir vairāki botāniskie dārzi, 
pazīstamākais – Jardin Bioves, kas Citronu festivāla laikā ir izgreznots ar citroniem un dažādām no citroniem veidotām figūrām. 

SAPNIS PAR PARĪZI  5 dienas
Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Parīze – Eiropas mākslas un kultūras metropole. 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. 
Chantilly pils – īsta mākslas dārgumu krātuve ar plašu parku un restorānu La Capitainerie, kurš atrodas slavenā 
ceremoniju meistara senajā virtuvē. Impresionisma sirds Živernī – Kloda Monē māja un dārzs.

17.08.-21.08. 275

20.08.-26.08. 530

23.10.-30.10. 475

07.12.-11.12. 245

17.02.-22.02. 795

13.04.-17.04.
24.10.-28.10.

645
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PAVASARIS LUĀRAS IELEJAS PILĪS UN DĀRZOS 6 dienas
Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Parīze – Eiropas mākslas un kultūras metropole. Dievmātes katedrāle, Triumfa
arka, Luvra, Elizejas lauki, Pompidū centrs, Sitē sala, mākslinieku rajons Monmartrā. Parīzes simbols – 1889. gadā 
Pasaules izstādei būvētais Eifeļa tornis. Impresionisma sirds – Živernī (Giverny): Kloda Monē māja un dārzs. Normandijas nozīmīgākā 
pilsēta Ruāna ar slaveno katedrāli un Žannas d’Arkas sārta vietu. Versaļa (Versailles) – Francijas galma pastāvīgā rezidence no1682. gada 
līdz 1789. gadam, valsts politiskais centrs absolūtisma laikā. Pils un dārzu kompleksu centās atdarināt lielākie Eiropas galmi. Tūra (Tours) – 
kristietības centrs agrajos viduslaikos, Turēnas novada galvaspilsēta. Luāras ieleja – Francijas dārzs jeb Valdnieku ieleja, kas slavena ar 
pilīm un iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Vilandrī – renesanses laika pils ar skaistiem franču stila dekoratīvajiem 
dārziem, kuri izkārtoti 3 terasēs. Vēsturiski nozīmīgā Ambuāzas pils un Luāras ielejas vīnu degustācija. Šenonso  – Diānas de Puatjē 
un Katrīnas Mediči Dāmu pils uz tilta pār Šēras upi. Franču renesanses laika arhitektūras šedevrs Šambora – varenākā no Luāras pilīm, 
savā apjomā atgādina Versaļu. Šartras katedrāle – viena no interesantākajām un skaistākajām gotiskajām katedrālēm ar neatkārtojamu 
krāsaino vitrāžu kolekciju.

FRANCIJAS RIVJĒRAS PĒRLES: NICA, KANNAS, MARSEĻA UN
KALNOS APSLĒPTĀ PERPINJANA UN KARKASONA 6 dienas
Lidojums Rīga – Nica. Francijas Rivjēra – Eiropas izsmalcinātākais kūrorts, krāšņāko festivālu norises vieta un
saulaināko sapņu zeme. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu Zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi 
jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs, muzeju cienītāju meka. Baroneses Beatrises Rotšildas rozā villa, kura ir 
viena no ekstravagantākajām un iespaidīgākajām Franču Rivjēras pilīm. Kannas – ziedu laiki pilsētā aizsākās, pateicoties starptautiskajam 
kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai. Grasa  – Francijas smaržu galvaspilsēta, kur top aromāti modes pasaules korifejiem. 
Marseļa – Francijas vecākā un trešā lielākā pilsēta, kuru romieši dibināja 103. gadā p.m.ē., kādu laiku tā bijusi visas Provansas galvaspilsēta. 
Grāfa Monte Kristo sala un varenais Ifas cietoksnis. Karkasones šauro ieliņu viduslaiku noskaņa. St. Martin du Canigou – senais klosteris, 
kuru 11. gadsimtā klints virsotnē izveidoja Serdaņas grāfs. Īsa Barselonas apskate. Lidojums Barselona – Rīga.

FRANČU DZĪVES ŠARMS ELZASĀ 6 dienas
Lidojums Rīga – Frankfurte. Vogēzu kalnu pakājē, 170 km garumā netālu cits no cita izkārtojušies Elzasas 
skaistākie ciematiņi, starp kuriem ir ap tūkstoš vīndaru vīnogu lauki. Souffenheim – Elzasai raksturīgo keramikas 
trauku ražošanas dzimtene. Haut – Koenigsbourgh – slavenākā ielejas cietokšņpils. Miluza – Elzasas otra lielākā pilsēta ar nekaitāmiem 
krodziņiem un veikalu pasāžām, kā arī lielāko automuzeju pasaulē. Gevilēra – vārti uz ziedu ieleju. Francijas skaistākā ciemata titula 
ieguvēja Egisaima. Ribovila un Rikvīra – ziedos slīkstošās viduslaiku pilsētas. Brauciens ar tūristu vilcieniņu cauri Elzasas vīna dārziem. 
Kolmāra  – senā Elzasas viduslaiku pilsēta. Le palais du Pain d`Espice izgaršosim raksturīgos Ziemassvētku gardumus. Sv.  Odīlijas 
klosteris un Obernai pilsēta. Lidojums Štutgarte – Rīga.

TRĪS KRĀSU PROVANSA – VĪNA SARKANĀ, JŪRAS TIRKĪZA, LAVANDU ZILĀ 8 dienas
Lidojums Rīga – Nica. Pirmā romiešu province otrpus Alpu kalniem – Provincia Romana mūsdienās ir kļuvusi par 
Eiropas visizsmalcinātāko un krāšņāko atpūtas vietu Vidusjūras reģionā. Nica – Cote d’Azur jeb Francijas dienvidu 
zilzaļā krasta citadele ar Angļu promenādi jūras krastā, pasaules mēroga biznesa un konferenču centrs, muzeju cienītāju meka. Baroneses 
Beatrises Rotšildas rozā villa, kura ir viena no ekstravagantākajām un iespaidīgākajām Franču Rivjēras pilīm. Kannas – ziedu laiki pilsētā 
aizsākās, pateicoties starptautiskajam kinofestivālam un Zelta palmas zaru dalīšanai. Kamargas dabas parks. Marseļa – Francijas vecākā 
un trešā lielākā pilsēta, kuru romieši dibināja 103. gadā p.m.ē., kādu laiku tā bijusi visas Provansas galvaspilsēta. Verdonas aiza ļaus tvert 
nepieradinātas dabas ainavas gan Vidusjūras malā, gan iekšzemē, kur kalnu ceļi ved gar 700 metrus augstām klints malām. Provansas 
vīnu degustācija. Sarkano un rūsgano toņu maģija Roussillion mazpilsētā. Senankas abatija lavandu laikā. Pikniks Senkruā ezera krastā. 
Pievilcīgā zvejnieku pilsētiņa Cassis. Senremī savu vārdu vēsturē ierakstījusi, pateicoties Nostradamam. Les baux de Provence – viena no 
pamatīgāk nocietinātajām viduslaiku pilsētiņām. Unikāls gaismu šovs Carrieres de Lumires. Piejūras baltā pilsētiņa St. Maries de la Mer, 
kur savu Svēto Sāru apmeklēt sabrauc čigāni no visas pasaules. Lidojums Barselona – Rīga.

NORMANDIJA UN BRETAŅA  6 dienas
Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Normandijas nozīmīgākā pilsēta Ruāna (Rouen) un katedrāle, Žannas d Àrkas sārta
vieta. Fekampa (Fecamp) – kādreizējā svētceļnieku vieta ar benediktīniešu klosteri, no kura šodien saglabājušās 
tikai drupas. Toties dzīvas ir benediktīniešu liķiera ražošanas tradīcijas. Etretas kaļķu klintis – leģendārās baltā 
alabastra klintis ar Klinšu vārtiem un Adatu. Normandijas ostas pilsēta Onflēra, kuru 19. gadsimtā bija iecienījuši slaveni tā laika gleznotāji. 
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. Karnakas (Carnac) megalītu krāvumi. Normandijas mežģīņu darināšanas tradīcijas Alensonā. Šartra  – viena no 
vecākajām Francijas pilsētām. Šartras katedrāle – viena no skaistākajām gotiskajām katedrālēm ar unikālu krāsaino vitrāžu kolekciju.

30.04.-05.05. 875

19.05.-24.05. 775

19.07.-24.07. 695

21.07.-28.07. 1045

09.08.-14.08.
18.10.-23.10.

845
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IZBAUDI FRANCIJU 8 dienas
Lidojums Rīga – Parīze . Parīze – Eiropas mākslas un kultūras metropole. Impresionisma sirds Živernī – Kloda 
Monē māja un dārzs. 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, Viduslaiku pilsēta Sarlat un Rokamadūra. Lasko alas – aizvēsturisko laiku zīmējumi uz alas sienām, kur attēloti 
fantastiski dzīvnieki. Rokfora, kuru slavenu ir padarījusi siera šķirne. Aviņona – kādreizējā pāvestu rezidence ar Senbenezē tiltu un pili.  
Lidojums Nica – Rīga.

PARĪZES ZIEMASSVĒTKU ELEGANCE ELIZEJAS LAUKOS UN VIDUSLAIKU BALLE PROVENSĀ 4 dienas
Lidojums Rīga – Parīze – Rīga. Parīze – Eiropas mākslas un kultūras metropole. Dievmātes katedrāle, Triumfa 
arka, Luvra, Elizejas lauki, Pompidū centrs, Sitē sala, mākslinieku rajons Monmartrā. Parīzes simbols – 1889. gadā 
Pasaules izstādei būvētais Eifeļa tornis. Slavenais Parīzes Ziemassvētku tirdziņš Elizejas laukos. Brīva diena Parīzē Ziemassvētku noskaņas 
baudīšanai. Provensa – viduslaiku pilsētiņa, kura iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, pazīstama ar tās krāšņajiem tirdziņiem. 
Tikai vienu adventes nedēļu pilsētā tiek sarīkota Viduslaiku balle, kurā ļauts piedalīties ikvienam pilsētas apmeklētājam. Fontemblo – 
apburoša, 1900 istabu pils, kas ir viena no lielākajām vēsturiskajām pilīm Francijā.

PARĪZE, ŽIVERNĪ, LUĀRAS IELEJA UN LUKSEMBURGA
AR ŠAMPANIETI REIMSĀ UN VĪNU AMBUĀZĀ 10 dienas
Kvedlingburga – pasaules kultūras mantojuma galvaspilsēta ar vairāk nekā 1400 pildrežģu mājiņām. Parīze – 
Eiropas mākslas un kultūras metropole. Impresionisma sirds – Kloda Monē māja un dārzs. 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. Vēsturiski nozīmīgā Ambuāzas pils un Luāras ielejas vīnu degustācija. 
Vilandrī pils – renesanses pils ar savdabīgajiem trīs terašu dārziem. Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme ar augstāko dzīves līmeni 
Eiropā. Sansusī pils un tās 290 ha lielais parks Potsdamā.

PARĪZE, LUKSEMBURGA UN MOZELES IELEJA 8 dienas
Skaistākie baroka dārzi Vācijā – Herrenhauzenes dārzi. 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. Reimsas (Reims) slava saistās ar to, ka tā jau kopš 
11. gadsimta bijusi kronēšanas pilsēta, kuras gotiskajā Dievmātes katedrālē (Cathédrale 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. Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme, finanšu, banku darījumu un transporta centrs. Kohemas apskate, baudot 
Mozeles ielejas šarmu. Meisenes apskate.

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ 7 dienas
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 Bloemencorso, ko veido ziediem izpušķotas mašīnas.

10.09.-17.09. 1045

08.12.-11.12. 575

11.08.-20.08. 745

25.09.-02.10. 595

18.04.-24.04. 495
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PAVASARIS BENELUX VALSTĪS 7 dienas
Turpceļš ar autobusu. Herrenhausen – viens no izcilākajiem Vācijas baroka dārziem. Kosmopolītiskā Amsterdama:
Tiso kundzes vaska figūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. Brīvdabas muzejs Zaanse Schans. 
Hāga – faktiskā Nīderlandes galvaspilsēta. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, 
ko sadala tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Ziemeļu Venēcija 
Brige ir viens no populārākajiem ceļojuma galamērķiem Beļģijā. Rubensa pilsēta Antverpene. Floriade 2022 – 
vienīgā periodiskā dārzkopības izstāde Eiropā, notiek reizi desmit gados, kad kļūst par pasaules dārzkopības 
skatuvi. Brisele, kuru slavenu dara čurājošais puisītis, Eirokvartāls, rātsnams, Dievmātes katedrāle, karaļu pils un 
beļģu šokolāde. Lidojums Diseldorfa – Rīga.

ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ 4 dienas
Lidojums Rīga – Amsterdama, Brisele – Rīga. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts
dārzs, ko sadala tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Floriade 
2022  – vienīgā periodiskā dārzkopības izstāde Eiropā, notiek reizi desmit gados, kad kļūst par pasaules 
dārzkopības skatuvi. Krāšņā ziedu parāde Bloemencorso, 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. Scheveningen – izcilākais Holandes kūrorts pie Ziemeļjūras. Rubensa pilsēta 
Antverpene.

PAVASARIS HOLANDĒ, BEĻĢIJĀ, VĀCIJĀ 7 dienas
Lidojums Rīga – Brisele. Brisele, kuru slavenu dara čurājošais puisītis, Eirokvartāls, rātsnams, Dievmātes katedrāle,
karaļpils un beļģu šokolāde. Ģente – torņu un brīvības pilsēta. Rubensa pilsēta Antverpene. Hāga – faktiskā 
Nīderlandes galvaspilsēta. Pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, ko sadala 
tipiskie Holandes kanāli un takas starp krokusiem, hiacintēm, tulpēm un narcisēm. Floriade 2022  – vienīgā 
periodiskā dārzkopības izstāde Eiropā, notiek reizi desmit gados, kad kļūst par pasaules dārzkopības skatuvi. 
Kosmopolītiskā Amsterdama: Tiso kundzes vaska figūru muzejs, DAM laukums, sarkano lukturu ielas. 
Githorna  – viena no gleznainākajām pilsētiņām Holandē, to dēvē par Holandes Venēciju. Hannovere  – reiz 
neatkarīgās Hannoveres karalistes galvaspilsēta. Herrenhausen – viens no izcilākajiem Vācijas baroka dārziem. 
Mājupceļš ar autobusu.

SMARAGDZAĻĀ ĪRIJA 8 dienas
Lidojums Rīga – Dublina – Rīga. Ziemeļīrijas galvaspilsētas Belfāstas apskate: protestantu un katoļu rajoni,
Belfāstas 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. Viktorijas laikmeta gaisotne Kylemore Abbey – celta kā romantiska pils ezera un kalnu ieskāvumā, patlaban 
ēkā ir benediktiešu klosteris. Īrijas ikoniskās ainavas Konemaras nacionālajā parkā, kur mijas viršu lauki un granīta klintis. 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.

11.04.-17.04. 645

21.04.-24.04. 695

25.04.-01.05. 625

08.08.-15.08. 1045

ceļojuma apraksts laiks cena
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ANGLIJAS DĀRZU UN LEĢENDU KARALISTE KORNVOLA 8 dienas
Lidojums Rīga – Londona – Rīga. Slavenākā Anglijas kūrortpilsēta Braitona un tās slavenais Karaliskais paviljons 
un karaliskais mols. Anglijas vīndaru ražots dzirkstošais vīns Tinvudā. Gleznainais Clovelly ciematiņš un 
leģendārā karaļa Artūra nocietinātā pils Tintadželā. Land`s End jeb Pasaules mala – Lielbritānijas tālākais rietumu punkts un Lizard`s 
point – tālākais dienvidu punkts. Trengvaitonas dārzu eksotisko augu kolekcija, kā arī plašie Ēdenes dārzi, kur vienuviet skatāmi gan 
Vidusjūrai raksturīgi augi, gan tropisko lietusmežu flora. Senā ostas pilsēta Plimuta. Senmaikla cietokšņa sala. Neparastie dārzi Lost 
Gardens of Heligan – viens no Anglijas interesantākajiem botāniskajiem dārziem. Māla raktuves St. Austell – slavenā angļu māla ieguves 
vieta un porcelāna ražošanas pirmsākumi. Portlandes sala – unikāla kaļķakmens sala Angļu kanālā, UNESCO aizsargātās Dorseta un 
Devona – Dienvidanglijas piekrastes centri.

ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA 10 dienas
Lidojums Rīga – Londona. Vindzoras pils, senākā pastāvīgi apdzīvotā cietokšņpils Lielbritānijā. Kultūras un 
finanšu metropole Londona: panorāmas rats London Eye, Tauers, Trafalgaras laukums, pilsētas sirds 
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. Mežonīgās kalnu ainavas Snoudonijas nacionālajā parkā Velsā. Dolaukoti zelta raktuves Brekonbīkonu 
nacionālajā parkā un Velsas rivjēra. Conwy viduslaiku mūri un mazākais nams Lielbritānijā. Bondnant dārzi, terases ar skatu uz Snoudoniju. 
Čestera. Brauciens uz Skotiju. Skotijas sirds Edinburga: Karaliskā jūdze, skotu parlaments, Sv. Džailza baznīca un grandiozais Edinburgas 
cietoksnis. Skotijai nozīmīgais Viljama Vollesa piemineklis Stirlingā. Brauciens cauri Loch Lomond and The  Trossachs nacionālajam 
parkam un brauciens ar kalnu gondolu britu augstākās virsotnes Ben Nevis apkārtnē. Trīs māsu ieleja pie Glenko. Kaledonijas kanāli 
un daudzpakāpju slūžu sistēma (Neptūna kāpnes). Romantiskās mazpilsētas Fort Augustus un Fort William. Nesijas gaidīšana pie 
Lohnesa ezera. Skotijas ikona Ērkvitas pilsdrupas. Cairngorms nacionālais parks, tā kailo kalnu plašumi un sniegotās virsotnes. Sena 
viskija darītava un neiztrūkstoša degustācija. Granīta pilsēta Aberdīna. Dunnator pils, viduslaiku nocietinājums stāvā kraujā virs jūras.  
Lidojums Aberdīna – Rīga.
Nākamais ceļojums ne agrāk kā 2024. gadā!

ORKNEJU SALAS UN SKOTIJAS ZIEMEĻI 8 dienas
Lidojums Rīga – Aberdīna – Rīga. Brauciens pa Cairngorms nacionālo parku, tā kailo kalnu plašumi un sniegotās
virsotnes, kuras ceļotāja skatam paveras, braucot ar jaunatklāto nacionālā parka kalnu funikulieri. Invernesa – 
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 
pārakmeņojušam vaļa kaulam. Senajās Barony dzirnavās vēl joprojām tiek malta īpašā Orkneju miežu šķirne. Iespēja ielūkoties 5000 gadus 
senu 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 aplūkojamās Stennera vertikālās 
akmens kolonnas. Šķērsojot Čērčila barjeru, var nokļūt līdz netālu esošai Lambholm un South Ronaldsay salai. Nelielā, mākslinieciski 
apgleznotā itāļu kapela 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. 

SKOTIJAS LIELAIS LOKS 8 dienas
Lidojums Rīga – Aberdīna – Rīga. Skotijas sirds Edinburga: pils, Karaliskā jūdze, skotu parlaments, Dadža
ordeņa kapela. 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. Kalniešu galvaspilsēta Invernesa. Skotijas ikona Ērkvitas pilsdrupas. 
Kaledonijas kanāli un daudzpakāpju slūžu sistēma (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. Stirlinga cietokšņpils vulkāniskas 
izcelsmes kalna virsotnē. Falkirkas rats. Mistiskā un leģendām apvītā Roslinas kapela – filmas Da Vinči kods kulminācijas vieta. Aberdīna – 
granīta un zeltaino smilšu pludmales pilsēta.

06.07.-13.07. 995

17.07.-26.07. 1245

30.07.-06.08. 1195

09.08.-16.08. 1095

ceļojuma apraksts laiks cena
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BRĪVDIENAS ANDALŪZIJĀ 4 dienas
Lidojums Rīga – Heresa – Rīga (tiešais lidojums). Heresa – pilsēta, kas slavena ne tikai ar saviem stiprinātajiem
vīniem, bet arī ar Karalisko jātnieku skolu. Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja: gotiskā katedrāle, Hiraldas tornis. 
Karmenas stāsta notikumu vietas un flamenko vakars. Kordova: Lielā Mezquita mošeja – katedrāle, senais ebreju kvartāls, tirgus. Uz 
pussalas celtā Kadisa (Cadiz) pretendē uz Eiropas vecākās pilsētas godu, kuru, kā leģenda stāsta, dibinājis Hērakls. Campo Abierto  – 
saimniecība, kur audzē korridas buļļus un heresas zirgus.

LIELDIENAS SENAJĀ NAVARRAS GALVASPILSĒTĀ PAMPLONĀ     Visas naktis Pamplonas viesnīcā! 5 dienas
Lidojums Rīga – Pamplona – Rīga (tiešais lidojums). Sansebastjana tiek dēvēta par viselegantāko Spānijas
kūrortpilsētu. Tā atrodas Biskajas līča krastā, kas pēc formas atgādina gliemežvāku. Unikālais biosfēras rezervāts 
Bardenas Reales ar savdabīgo pustuksneša teritoriju, kas atgādina Mēness ainavu. Saragosa  – senās Aragonas karaliste, kur senās 
viduslaiku šaurās ieliņas mijas ar mūsdienīgu EXPO rajonu. Pastaiga pa Itari upes izgrauzto kanjonu. 11. gs. būvētā Louarre cietokšņpils, 
no kuras paveras krāšņs skats uz apkārtni. Riojas reģiona vīnu degustācija. Unikālais Mallos de Aguero ciemats ar 130 iedzīvotājiem, kas 
vienlaikus ir robeža starp Pirenejiem un Somontano. 

BRĪVDIENAS MADRIDĒ UN APKĀRTNĒ 5 dienas
Madride – Spānijas karaļvalsts galvaspilsētā var skatīt gan mauru laikmeta austrumniecisko noskaņu,
gan tvert franciskās Burbonu izjūtas vai vienkārši baudīt la Castellana mūsdienīgo dzīves ritmu.
Lidojums Rīga – Madride – Rīga. Madride: Prado gleznu galerija. Pilsētas sirds un oficiālais centrs – laukums Puerta del Sol jeb Saules vārtu 
laukums ir t. s. nulles km – vieta, no kuras uzsāk skaitīt Spānijas ceļu kilometrus. Te atrodas arī slavenais pulksteņtornis, kurš piesaista visas 
karalistes uzmanību 31. decembra pusnakts stundā. San Lorenzo de El Escorial klosterpils, no kuras monarhs pārvaldīja savu impēriju. 
Segovijas (Segovia) vecpilsēta un 1. gs. uzbūvētais romiešu akvedukts. El Greko slavinātā Toledo: senā Spānijas galvaspilsēta atrodas 
pakalna virsotnē Taho upes ielokā. Toledo katedrāle un Alkazars. Iepazīsimies ar pasaulē izdaudzinātajiem spāņu vīniem, apmeklēsim 
Finca Loranque vīna darītavu un izgaršosim te darinātos vīnus. Alcala de Henares  – UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā 
vecpilsēta, M. Servantesa un Aragonas Katrīnas dzimšanas vieta.

SAULES SVĒTĪTĀ ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS 8 dienas
Andalūzija – Spānijas kaislīgākā un bezrūpīgākā daļa. Zeme, kur zirgi dejo, buļļi paklausa matadoriem, un,
protams, neatkārtojamais flamenko, kad vienā taktī saplūst Eiropas civilizācija ar arābu atstāto mantojumu. 
Pat seno cietokšņu arhitektūra šķiet jutekliska un emocionāla.
Lidojums Rīga  – Malaga  – Rīga. Granada: Alhambras pils, dārzi, karaliskā kapela un katedrāle. Kordova: Lielā Mezquita mošeja  – 
katedrāle, senais ebreju kvartāls, tirgus Corredera, Montilla – Moriles reģiona vīna darītava. Alamdovar del Rio cietokšņpils La Florestas 
kalnu virsotnē. Andalūzijas galvaspilsēta Sevilja: gotiskā katedrāle, Hiraldas tornis. Karmenas stāsta notikumu vietas un 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.

BARSELONA, ANDORA, PIRENEJU KALNI UN BASKU ZEME 8 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Ordesa y Monte Perdido nacionālajā parkā var ieraudzīt visus iespaidīgākos 
Spānijas Pireneju ainaviskos tipus. Kaļķakmens kalnu masīvos izveidojušās varenas klintis un aizas. Torla  – 
ciemats parka pievārtē ir piekļāvies Mondarruego klintīm. Pastaiga pa Irati upes izgrauzto kanjonu. Basku zemes lielākā pilsēta Bilbao 
atrodas triju upju grīvā, veidojot savdabīgu pilsētvidi, kur līdzās senajam 14. gs šauro ieliņu kvartālam Casco Viejo atdodas ultramodernie 
pilsētas kvartāli. Senā Santjago katedrāle, arkāžu ieskautā Plaza Nueva un amerikāņu arhitekta F.  Gērija projektētais Gugenheima 
muzejs. Sansebastjana (Donostia-San-Sebastian) izvietojusies skaista jūras līča malā, kas pēc formas līdzinās gliemežvākam. Lurda 
(Lourdes) – neliela pilsētiņa Pireneju priekškalnēs, kur 1858. gadā Masabjēlas grotā meitenei Bernadetei Subirū parādījās Sv. Dievmāte. 
Gavarnie cirks – viens no Pireneju iespaidīgākajiem dabas fenomeniem. Aptuveni 300 metru augstas vertikālas klints sienas, kas stiepjas 
vairāku simtu metru garumā. Pārgājiens uz Gavarnie cirku. Col du Tourmalet pāreja – leģendārā velobrauciena Tour de France grūtākais 
kalnu posms, kur pārejas augstākā vieta ir 2115 m  v.j.l. Kalnu krokās starp Spāniju un Franciju paslēpusies pundurvalstiņa Andora. 
Kataloņu svētais kalns Montserrat un gandrīz tūkstoš gadu senais benediktīniešu klosteris. Katalonijas galvaspilsēta Barselona.

18.11.-21.11. 685

14.04.-18.04. 665

28.04.-02.05. 695

14.05.-21.05.
28.09.-05.10.

995
 

14.07.-21.07. 995

ceļojuma apraksts laiks cena
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ATPŪTA VIDUSJŪRAS PIEKRASTĒ COSTA DEL SOL 8 dienas 56. lpp.

NO MADRIDES LĪDZ ATLANTIJAS OKEĀNAM,
PĀRI EIROPAS SMAILĒM LĪDZ KATEDRĀLES KLINTĪM 8 dienas
Lidojums Rīga – Madride – Rīga. Madride: Prado gleznu galerija. Pilsētas sirds un oficiālais centrs – laukums 
Puerta del Sol jeb Saules vārtu laukums ir t. s. nulles km – vieta, no kuras uzsāk skaitīt Spānijas ceļu kilometrus. Te 
atrodas arī slavenais pulksteņtornis, kurš piesaista visas karalistes uzmanību 31. decembra pusnakts stundā. Bardenas Reales – savdabīgo 
pustuksnesim raksturīgo ainavu gadu tūkstošiem veidojusi saule, vējš un ūdens. Nelielā, romantiskā Atlantijas piekrastes viduslaiku 
pilsētiņa Santillana del Mar. Ar diženā arhitekta Antonio Gaudi vārdu saistītā Comillas pilsēta un tās universitāte. Brauciens ar funikulieri 
vienā no Eiropas virsotņu (Picos de Europa) nogāzēm un neliels pārgājiens. Senās Astūrijas karalistes galvaspilsēta Oviedo (UNESCO) un 
tās vecpilsēta. Nelielais Atlantijas okeāna ciematiņš Cudillero, kuru saskaņā ar nostāstiem dibināja vikingi, un netālu esošā Katedrāles 
pludmale. Las Medulas – senā romiešu zelta ieguves vieta. Arābu dibinātā Samoras pilsēta. Salamankas vecpilsēta jau 1988 gadā tika 
iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā.

PIRENEJU PUSSALAS SIRDĪ     Visas naktis vienā viesnīcā Madridē 8 dienas
Lidojums Rīga – Madride – Rīga. Madride – Spānijas karaļvalsts galvaspilsētā var skatīt gan mauru laikmeta
austrumniecisko noskaņu, gan tvert franciskās Burbonu izjūtas vai vienkārši baudīt la Castellana mūsdienīgo 
dzīves ritmu. Toledo – senā Spānijas galvaspilsēta, kur savulaik vienuviet mierīgi līdzās pastāvēja kristiešu, musulmaņu un ebreju kultūras. 
Greznā karaļpils – Palacio Real un Almudenas katedrāle; Retiro parks un Prado mākslas galerija. San Lorenzo de El Escorial klosterpils un 
kritušo ielejas Svētais krusts. Segovijas vecpilsētas apskate un romiešu akvedukts. Dona Kihota pilsēta La Mancha un nepagurstošās 
cīņas simbols – vējdzirnavas Campo de Criptania. UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā karaliskā pilsēta Arahueza (Aranjuez), 
kur līdz pat 1752. gadam drīkstēja apmesties tikai karaliskās ģimenes pārstāvji. Arahuanezas pils un dārzi. Alcala de Henares – UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā vecpilsēta un senā universtitāte. Avilas unikālā senpilsēta, kuru joprojām apjož 11. gs. būvētie 
pilsētas mūri un nocietinājumi.

BARSELONA UN KATALONIJA 6 dienas
Lidojums Rīga – Barselona – Rīga. Barselona: Rambla avēnija, Antonio Gaudi projektētās ēkas, Sagrada Familia
katedrāle, vecpilsētas gotiskais kvartāls. Monserrata  – 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. Katalonijas vīna degustācija. Ekskursija 
ar kuģīti līdz Kadakesas kūrortpilsētai un Cap de Creus zemesragam (ekskursija atkarīga no laika apstākļiem). Costa Bravas kūrorts pie 
Vidusjūras.

PAVASARA BRĪVDIENAS MALJORKĀ     Ieejas maksa apskates objektos iekļauta cenā 8 dienas
Tiešais lidojums, visas naktis vienā 3* viesnīcā ar brokastīm un vakariņām.
Pateicoties maigajam klimatam un pludmalēm, Maljorka ir viena no populārākajām atpūtas vietām Spānijā.
Lidojums Rīga – Palma de Maljorka – Rīga. Palma de Maljorka – salas galvaspilsēta un tās lepnums gotiskā 
katedrāle jeb Sa Seu. Pilsētā ir veiksmīgi apvienojies senais ar mūsdienīgo – mauru laika pagalmi ar strūklakām, 
mūsdienīgas sabiedriskās celtnes un jaunizveidotā promenāde. Maljorkas Perlas Majorica pērļu ražošanas 
procesā ir stingri jāievēro noteikts tehnoloģisks process, lai no nelielās alabastra lodītes iegūtu pērli ar 
pietiekama biezuma perlamutra slāni. Draka alas (Coves del Drac), uz kurām ved stāvas kāpnes, ir plašākās 
no neskaitāmajām Maljorkas pazemes alām. Cala Figueira – zvejnieku ciematiņš ar nelieliem līčiem un zvejnieku tīkliem krastmalā. 
Sa Granja – privāta muiža, agrāk bija cisterciešu ordenis, mūsdienās pieder Segui ģimenei. Valdemosa un klosteris Real Cartuja de Jesus 
de Nazaret – sākotnēji mauru alkazars, vēlāk karaļu rezidence, tad klosteris. Cap de Formentor – Maljorkas salas tālākais ziemeļu punkts.

23.07.-30.07.
24.09.-01.10.

795
 

18.08.-25.08. 995

29.09.-06.10. 925

18.10.-23.10. 745

01.05.-08.05. 995

ceļojuma apraksts laiks cena
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EIROPA
Spānija / Vidusjūras salas / Portugāle



BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ     Visas naktis vienā viesnīcā Lisabonā 5 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona – Rīga (tiešais lidojums). Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags.
Karaliskā Sintra. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni. 
Pilsētas apskate ar autobusu un kājām – Belaiņas rajons: Belemas tornis, Sv. Hieronīma klosteris, Atklājēju piemineklis un pilsētas centrs: 
parlaments, Eštrelas bazilika, Eduarda VI dārzs un Liberdades avēnija. Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša, UNESCO Pasaules kultūras 
mantojuma sarakstā iekļautais Bataljas klosteris, Portugāles svētvieta Fatima un maltīte, kur var nobaudīt pēc īpašas receptes gatavotu 
akmens zupu. Težu upes dienvidu reģions, gleznains kalnu ceļš Serra da Arrabida nacionālajā parkā. De Fonseka vīnu darītavā gatavotā 
slavenā Moscatel de Setubal vīna degustācija. Sesimbra – rosīgs zvejnieku ciematiņš ar lielisku smilšu pludmali. Vēja appūstais Ešpišelas 
zemesrags ar stāvām klintīm okeāna krastā. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem.

PAVASARA BRĪVDIENAS PORTUGĀLĒ 8 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona – Rīga. Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags, Atlantijas okeāna
piekraste un romantiskā kūrortpilsēta Casais. Karaliskā Sintra. Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša. UNESCO 
Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautais Bataljas klosteris. 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 Ešpišelas zemesrags ar stāvām klintīm okeāna krastā. 
De Fonseka vīnu 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 Liberdades avēnija, Sv. Žorža cietoksnis. Fado mūzika kādā no Lisabonas krodziņiem.

PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU 8 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona – Rīga (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 
Liberdades 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 
Aveiro, brauciens ar laivu pa kanāliem. Laiks atpūtai pie okeāna Costa Nova, dzīvespriecīgi krāsotie nami un Saules pludmale. Portu: 
kolorītā vecpilsēta, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Doru (Zelta) upi. 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.

DZĪVESPRIECĪGIE JĀŅI PORTUGĀLĒ     Līgo vakara kruīzs pa Doru upi Porto iekļauts ceļojuma cenā! 8 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona – Rīga (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 Liberdades 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 Aveiro, brauciens ar laivu pa kanāliem. Laiks atpūtai pie okeāna Costa Nova, dzīvespriecīgi 
krāsotie nami un Saules pludmale. Portu: kolorītā vecpilsēta, Gustava Eifeļa būvētais tilts pār Doru (Zelta) upi. 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.

22.04.-26.04. 725

29.04.-06.05. 995

20.05.-27.05.
08.07.-15.07.
22.07.-29.07.
16.09.-23.09.
14.10.-21.10.

965

 

21.06.-28.06. 1095

ceļojuma apraksts laiks cena
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LISABONA UN ATPŪTA PIE ATLANTIJAS OKEĀNA  8 dienas 57. lpp.

ALGARVE – PORTUGĀLES EKSOTISKAIS UN KRĀŠŅAIS ZIEDS 8 dienas 57. lpp.

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 
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 zemesrags, 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 kapela, 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.

PORTUGĀLE CAURI NOVADIEM UN GADSIMTIEM 11 dienas
Lidojums Rīga – Lisabona – Rīga (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 Liberdades 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 (Zelta) upi. Portugāļu nācijas šūpulis Gimaraeša. 
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.

JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA LISABONĀ     Visas naktis vienā viesnīcā Lisabonā 5 dienas
Iespēja sagaidīt Jauno gadu Lisabonas fado krodziņā!
Lidojums Rīga  – Lisabona  – Rīga (tiešais lidojums). Eiropas kontinenta galējais rietumu punkts Rokas rags. 
Karaliskā Sintra. Kādreizējās jūras lielvalsts galvaspilsēta Lisabona ar viduslaiku un modernās pilsētas gaisotni. Pilsētas apskate ar 
autobusu un kājām – Belaiņas rajons: Belemas tornis, Sv. Hieronīma klosteris, Atklājēju piemineklis un pilsētas centrs: parlaments, Eštrelas 
bazilika, Eduarda VI dārzs un Liberdades avēnija. Viduslaiku mūriem apjoztā Obiduša, UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā 
iekļautais Bataljas klosteris, Portugāles svētvieta Fatima un maltīte, kur var nobaudīt pēc īpašas receptes gatavotu akmens zupu. Težu 
upes dienvidu reģions, gleznains kalnu ceļš Serra da Arrabida nacionālajā parkā. De Fonseka vīnu darītavā gatavotā slavenā Moscatel 
de Setubal vīna degustācija. Sesimbra – rosīgs zvejnieku ciematiņš ar lielisku smilšu pludmali. Vēja appūstais Ešpišelas zemesrags ar 
stāvām klintīm okeāna krastā.

05.08.-12.08. 845

23.09.-30.09. 875

27.09.-05.10. 1045

04.10.-14.10. 1245

30.12.-03.01. 775

ceļojuma apraksts laiks cena
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EIROPA
Portugāle / Atlantijas salas



ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS 10 dienas
Azoru salu arhipelāgs Atlantijas okeānā ir vistālākais Eiropas rietumu punkts. Te, trīs tektonisko plātņu sadures
vietā, vulkāniskā aktivitāte savulaik radījusi gleznainas salas okeāna vidū – vienu no jaunākajiem veidojumiem 
uz zemes. Vulkānu darbība ir pierimusi, atstājot iespaidīgas krāteru ainavas, karstos avotus, alas un geizerus. 
Raksturojot atšķirības salu ainavās, vietējie iedzīvotāji katrai salai piešķīruši savu krāsas apzīmējumu no 
dzeltenās un zaļās līdz melni pelēkajai, bet zemes spēku un karstos avotus iemanījušies izmantot tradicionālu 
ēdienu gatavošanai un ananasu plantāciju audzēšanai. 
Lidojums Rīga  – 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 – Rīga.

ATLANTĪDAS VIRSOTNES – KANĀRIJU SALAS, TENERIFE     Ar iespēju apmeklēt Grankanāriju  8 dienas
Tiešais lidojums, visas naktis vienā 4* viesnīcā ar brokastīm un vakariņām, interesantāko ekskursiju izlase ar 
latviski runājošu gidu un iespēja atpūsties! Tenerife – lielākā no salām, slavena ar kontrastaino dabu. Salas 
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  – Rīga. 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 Ingles virsotne, 
zaļas ielejas, kalnu ainavas un gleznaini piekrastes skati. Playa de las Teresitas – pludmale, kas rotā daudzu Kanāriju salu brošūru 
vākus. Vulkāns pazemē – pasaulē ceturtās lielākās lavas alas – Vēja alas. Icod de los Vinos pilsētiņa – Sv. Marka baznīca un unikālais, 
tūkstošgadīgais pūķkoks. Gleznainais un elpu aizraujošais ceļš pa leģendām apvīto Maskas aizu. 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 izbraucienā ar kuģīti, 
pārgājienā pa Barranco del Infierno jeb Elles aizu vai uz 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.

27.04.-06.05. 1995

17.03.-24.03. 1245

ceļojuma apraksts laiks cena
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MAKARONĒZIJAS NOSLĒPUMI: TENERIFE, LA GOMERA UN LA PALMA SALAS 10 dienas
La Palma – ne tikai Kanāriju salu, bet visas Makaronēzijas lielais noslēpums, kur liekas ka māte Daba kopā
savienojusi zaļojošo Madeiras salu ar vulkānisko Lansaroti. Salas dienvidos paveras ellišķīgas un Mēness 
virsmai līdzīgas vulkāniskās ainavas, salas centrālajā daļā augsto kalnu virsotnes spraucas laukā no mākoņu 
jūras, bet salas ziemeļu daļā zaļās, tropu augiem klātās aizas atgādina kaut ko no paradīzes dārza.
La Gomera – pateicoties skaistākajām Kanāriju salu ielejām, neparastiem klinšu veidojumiem, zaļojošām 
terasēm, vulkāniskām okeāna klintīm, melno smilšu pludmalēm un unikālajiem laurisilvas koku mežiem, to 
dēvē par Spānijas Madeiru. Tāpat to mēdz saukt par Kolumba salu, jo tieši tur savā pirmajā ceļojumā uz Jauno 
pasauli Kristofors Kolumbs apstājās. Gomeras Jaunavas Marijas baznīcā viņš lūdzis veiksmi ekspedīcijā uz nezināmo, vietējā akā ņēmis 
ūdeni, ar ko vēlāk svētījis jaunatklāto zemi, un pat iemīlējies salas valdniecē. 
Tenerife – lielākā no Kanāriju salām, slavena ar kontrastaino dabu. Salas dienvidu daļā atrodas lielākie un populārākie kūrorti, jo tur 
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 – Rīga. Prāmis uz Gomeras (La Gomera) salu. Valle Hermigua – viena no skaistākajām Kanāriju salu ielejām, kur 
zaļojošās, tropiskiem augiem bagātās terases ieskauj stāvas kanjona sienas, bet augšā paceļas ikoniskās Roques de San Pedro dvīņu klintis. 
Gomeras salas lepnums – Garajonay nacionālais parks, kurā 70% no parka teritorijas klāj unikālie un ļoti apdraudētie laurisilvas (lauru 
koku) meži. Monumento Natural de los Roques – milzīga izmēra klinšu veidojumi, kas veido paliekas no antīka vulkāna krātera, no kuriem 
Roque de Agando ir kļuvis par visas salas simbolu. Mirador de Manaderos ar lielisku panorāmu pār La Laja ieleju. La Gomeras galvaspilsēta, 
kur daudzas vietas saistītas ar Kolumba vārdu – Sansebastiana. Prāmis uz Palmas (La Palma) salu.
Caldera de Taburiente nacionālais parks sargā La Palma simbolu un vienu no lielākajām vulkānu kalderām pasaulē – tā plešas 10 km 
platumā ar sienām, kas vietām sasniedz 2000 m augstumā, bet Mirador de la Cumbrecita un citi skatu punkti ļauj ieskatīties šajā milzu 
blodā no augšas. Roque de los Muchachos jeb Sieviešu klintis slejas augšā virs Taburientes kalderas – saulainā dienā tās ļauj ielūkoties 
vulkāna gigantiskajā krāterī, bet apmākušā dienā augsto kalnu virsotnes kā salas spraucas laukā no mākoņu jūras veidojot sirreālus 
skatus. Playa de Nogales – Palmas salas skaistākā melno smilšu pludmale, kuru ieskauj masīvas un stāvas lavas klintis.
Poris de la Candelaria – nomaļš un ļoti fotogēnisks zvejnieku ciemats, kas iegūlies šaurā līcī–alā, kur baltās mājiņās kontrastē uz tumšo 
klinšu un safīrzilā okeāna ūdens fona, seno nostāstu dēļ iesaukts par Pirātu alu. Cumbre Viejo dabas parks ar Mirador Llano del Jable, 
kur izretotas priedes fotogēniski spraucas laukā no vulkānisko smilšu lauka un kāpām. Iespējams skaistākā vecpilsēta Kanāriju salās, 
kuru unikālu padara ziedos slīkstošie koku balkoni uz krāsaino māju sienām – Santa Cruz de la Palma. Playa de Enchentive pludmale, 
kur starp vulkāniskās klintīm iegūlušies divi smaragdzaļi dabas baseini. Volcan de San Antonio vulkāna krāteris no kura atklājas putna 
lidojuma cienīgs skats pār Volcan de Teneguia un lavas klāto Palmas salas dienvidu piekrasti, kas izvirduma rezultātā izveidojās tikai pirms 
50 gadiem. Kanāriju salu Paradīzes dārzs – Bosque de los Tilos – tropu augos slīkstošs mežs, kur īsa taka vijas gar levadām un aizved līdz 
zaļojošai aizai, kurā gāžas Cascada de los Tilos ūdenskritums. Brīva diena Palmas salā. Iespēja doties pārgājienā uz neparasto, krāsaino 
Cascada de los Colores ūdenskritumu–klinti, kas paslēpies Taburiente krāterī, vai doties izbraucienā ar kuģīti meklēt delfīnu un vaļus, kā arī 
ielūkoties Cueva Bonita jūras alā. Prāmis vai lidojums uz Tenerifes salu.
Vulkāns pazemē – pasaulē ceturtās lielākās lavas alas – Vēja alas. Tenerifes skaistākā pilsētiņa La Orotava – dārzu un parku pilsēta, kuras 
ielās un skvēros sastopami vairāki seni pūķkoki un balkonu nami. Gleznainais un elpu aizraujošais ceļš pa leģendām apvīto Maskas aizu. 
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. 
Izbrauciens uz Tagananas krastu un Anagas kalnu masīvu – Pico del Ingles virsotne, zaļas ielejas, kalnu ainavas un gleznaini piekrastes 
skati. Playa de las Teresitas – pludmale, kas rotā daudzu Kanāriju salu brošūru vākus. Arco de Tajao klinšu arka, kura fotogēniski pozē ar 
varenu Euphorbia canariensis kaktusu priekšplānā. Iespēja doties izbraucienā ar kuģīti, pārgājienā pa Barranco del Infierno jeb Elles aizu vai 
uz izklaides parkiem Loro un Siam Park.

11.10.-20.10. 1645
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KANĀRIJU SALU LIELAIS LOKS: TENERIFE, GRANKANĀRIJA, LANSAROTE UN FUERTEVENTURA 12 dienas
Grankanārija – sala ir gandrīz apaļas formas. Neierasta iezīme tādai mazai teritorijai ir negaidīta dabas zonu 
maiņa: no augstiem kalniem un mežiem klātām ielejām līdz sniegotām virsotnēm un smilšu tuksnešu ainavām.
Lansarote jeb Uguns sala – vulkāniskas izcelsmes sala, kurā daudzviet vērojama Mēness virsmai līdzīga aina. 
Gleznotājs un arhitekts Sesars Manrike (Cesar Manrique) spējis savu dzimto salu padarīt par fascinējoši 
harmonisku mākslas un dabas elementu apvienojumu.
Fuerteventura  – tuksneša un oāzes apvienojums, otra lielākā no Kanāriju salām. 1990. gadā UNESCO tai 
piešķīris biosfēras rezervāta statusu. Salai raksturīgas smilšu kāpas mājas augstumā un kilometriem garas, 
neskartas zeltainas pludmales.
Tenerife – lielākā no salām, slavena ar kontrastaino dabu. Salas dienvidu daļā atrodas lielākie un populārākie kūrorti, jo tur ir vissiltākais 
klimats. Salas rietumu daļā ir nedaudz vēsāks un zaļāks. Visapkārt salai plešas kalnu grēdas, bet salas centrālajā daļā ir 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 – Rīga. Prāmis uz Grankanārijas salu. 200 m dziļais un 1 km platais Bandamas krāteris. Gleznainā Teror mazpilsētiņa 
ar simpātisko balkonu māju ielu. Grankanārijas vizītkarte Roque Nublo – neparastu klinšu lauks kalna galā, no kura paveras elpu aizraujoši 
skati. Grankanārijas galvaspilsēta, kur Kolumbs atstājis savus pēdu nospiedumus, – Laspalmasa. Grankanārijas pastkarte – Maspalomas 
smilšu kāpu rajons, kur Atlantijas okeāns tiekas ar mazo Sahāru. Barranco de Guayadeque aiza ar alās iebūvētiem restorāniem un kapelu. 
Mirador Degollada de la Yegua laukums ar lielisku panorāmu pār Grankanārijas ielejām. Barranco de las Vacas – slavenā ASV Antilopes 
kanjona mazākais brālītis Kanāriju salās. Puerto de Mogan – Grankanārijas Ziedu pilsēta. Playa de Amadores – skaistākā Grankanārijas 
pludmale ar kristāldzidru ūdeni un baltām smiltīm, kas atceļojušas no Karību salām. Lidojums uz Fuerteventuras salu. Betancuria – palmu 
ieskauta oāze tuksnesīgu kalnu vidū, pilsēta kā brīvdabas muzejs. Iespaidīgās Coralehos smilšu kāpas. Grande Playa Coralejos ar Lobos 
vulkānu-salu fonā – viena no skaistākajām pludmalēm ne tikai Fuerteventurā, bet vispār Kanāriju salās. Prāmis uz Lansarotes salu. 
Vulkāniskās darbības radītas, Mēness virsmai līdzīgās ainavas Timanfaya nacionālajā parkā, Uguns kalni, eksperiments ar geizeru. Īss un 
viegls pārgājiens uz Caldera Colorada jeb Sarkano vulkānu, kura pakājē zemē iestigusi milzīga vulkāniskā bumba–akmens, ko savulaik 
izspļāvis šis vulkāns. Savdabīgie Gerijas vīna lauki. Smaragdzaļā Golfo lagūna, kas kontrastē uz melnās pludmales fona. Okeāna spēks 
Los Hervideros izrobotajā klinšu krastā. Pazemes ejas un savdabīga koncertzāle Cuevo de los Verdes. Viens no Manrikes meistardarbiem 
Mirador del Rio, sens novērošanas tornis okeāna krastā. Formu daudzveidība Kaktusu dārzā. Manrikes šedevri – krāsu spēles pazemes 
kompleksā Jameos del Aqua un mākslinieka ekstravagantais mājoklis, privātkolekcija ar Pikaso un Miro darbu paraugiem. Lidojums uz 
Tenerifi. Senā Tenerifes galvaspilsēta La Laguna. Tenerifes lielais noslēpums – viegls pārgājiens pa Anagas kalnu masīvu – unikālie un ļoti 
apdraudētie laurisilva (lauru koku) meži, Pico del Ingles virsotne, zaļas ielejas, kalnu ainavas un gleznaini piekrastes skati. Playa de las 
Teresitas – pludmale, kas rotā daudzu Kanāriju salu brošūru vākus. Viegls pārgājiens Las Caņadas del Teide nacionālajā parkā – lavas lauki, 
vulkāna krāteris un neparastie klinšu veidojumi: Karalienes kurpītes, Garsijas klintis un Mēness ainavas. Arco de Tajao klinšu arka, kura 
fotogēniski pozē ar varenu Euphorbia canariensis kaktusu priekšplānā. Atpūta pie Atlantijas okeāna 4* viesnīcā. Iespēja doties tūrē uz Vēja 
alām, iespaidīgajām Los Gigantes klintīm, Maskas aizas elpu aizraujošo ceļu un dārzu un parku pilsētu La Orotava.

TOSKĀNA UN ELBAS SALA 8 dienas
Turpceļš ar autobusu. Torņu pilsēta Sandžiminjāno. Toskānas vīna Chianti degustācija. Voltēra – etrusku 
pilsēta ar īstu itāļu ikdienas mieru. Sjēna: Piazza del Campo, rātsnams, Doma katedrāle. Ainaviski daudzveidīgā 
Elbas sala, kuras slavenākais iedzīvotājs ir bijis Napoleons. Brauciens apkārt kalnainajai salai ar iespēju pacelties 1019 m v.j.l. ar pacēlāju, 
kas ļauj ieraudzīt salu no tās augstumiem. Toskānas metropole Piza un šķībais tornis Torre Pendente. Luka – Dantes izsūtījuma un daudzu 
ievērojamu komponistu dzimšanas vieta, no kuriem slavenākais ir Pučīni. Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, 
Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Lidojums Roma – Rīga.

18.10.-29.10. 1945

03.04.-10.04. 745
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DIEVA BUČA SICĪLIJA LIELDIENĀS 8 dienas
Vislielākā Vidusjūras sala Sicīlija – auglības zeme – sniedz baudījumu ikkatram tās viesim – saules, jūras,
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 grib 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 Termpli) – 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 no vīndariem. 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 LIELDIENĀS  8 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento. Tirēnu jūrai piekļāvusies klinšainā Amalfi
piekraste (UNESCO) ar maziem ciematiņiem un daudzveidīgu ainavu. No vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā 
Pompeju pilsēta (UNESCO). 1279 m augstais, vēl dzīvais Vezuva vulkāns (UNESCO) un panorāma uz Neapoles līci. Paestrum – nozīmīgākā 
seno grieķu apmešanās vieta Kampānijas reģionā. Romantiska piejūras pilsētiņa Castellabate. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes 
Sanmikela. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. Palazzo Reale Caserta – Dienviditālijas 
Versaļa. Sperlonga – Odiseja piekrastes romantiskākā pilsētiņa.
Iespēja baudīt itāļu nacionālo virtuvi, limončello un īsti dienvidniecisku gaisotni!

ROMA – MŪŽĪGĀ, MŪŽAM MAINĪGĀ 5 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Roma – pasaules naba, Mūžīgā pilsēta, Rietumu kristietības sirds. Ar šādiem un
līdzīgiem epitetiem izsenis mēģināts aprakstīt Itālijas galvaspilsētas vienreizību. Apjautīsim slavenākos Romas 
vaibstus  – Kolizeju, Kapitoliju, Romas forumu, Venēcijas laukumu, Panteonu, Navona laukumu, baroka laika 
baznīcas ar unikālām freskām un iejutīsimies pilsētas dzīvīgajā noskaņā. Pāvesta valsts Vatikāns: Sv.  Pētera katedrāle un Vatikāna 
muzeji. Subiaco pilsēta ar 6. gadsimta Sv. Benedikta dibināto klosteri, kas atrodas šauras aizas malā un apvieno divas baznīcas vienu virs 
otras. Tivoli pilsētiņā esošā Villa d’Este – 16. gadsimtā veidotā kardināla vasaras rezidence ar brīnišķīgajiem dārziem. Pilnīgi cita Roma. 
Trastevere – pilsētas rajons pastaigām un gardai maltītei. Arrivederci Roma!

PAVASARA ZIEDONIS PIE MADŽORES EZERA 8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga. Itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna: La Scala, Doms. Strēza –
burvīga kūrortpilsēta ezera krastā ar lepnām villām, vasarnīcām, vecpilsētas darbīgo gaisotni. 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 un 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.

10.04.-17.04. 1075

13.04.-20.04. 895

13.04.-17.04.
26.09.-30.09.

645
 

24.04.-01.05. 795
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ITĀLIJAS UN AUSTRIJAS PARKU PAVASARA ELEGANCE 9 dienas
Puķu dobes, terases, dīķi ar strūklakām, rūpīgi koptu koku paēnā paslēpusies skulptūra... Pavasara svaigums 
un mūžsenais ziedēšanas prieks Itālijas un Austrijas 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. Sjēna viens no spilgtākajiem 
viduslaiku pilsētarhitektūras paraugiem. Toskānas spēcīgā sarkanvīna un Cinta Senese jeb īpašās melnbaltās 
cūkas gaļas baudījums. Sandžiminjāno siluets Toskānas pakalnos, pateicoties trīspadsmit torņiem, pamanāms jau iztālēm. Toskānas 
mākslas un kultūras centrs Florence kopā ar vietējo gidu. Vispārsteidzošāko pasaules dārzu piecniekā iekļautais parks – dārzs Sigurta. 
Skaists brauciens ar kuģi pāri Gardas ezeram uz Gardone Riviera, Andrē Hullera botāniskā dārza apmeklējums. Malčezina – viduslaiku 
pērle, mazpilsētiņa ar šaurām ieliņām un iespaidīgu viduslaiku pili. Pievilcīgais minerālavotu kūrorts Merano. Pārsteidzošā mākslinieka 
veidotā kristālu pasaule Svarovska kristālu muzejā Vatensā (Wattens). Zalcburga – Alpu piekājē esošā pilsēta savus viesus apbur ar 
lieliem, parkiem, monumentālām baznīcām, mājīgu vecpilsētu. Brauciens cauri Donavas ielejai un Austrijas lielākais baroka klosteris – 
Melkas klosteris. Mājupceļš ar autobusu.

ITĀLIJA LĪDZ ROMAI 10 dienas
Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku un rok-
darbnieču sala Burano. 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 Parmigiano Reggiano degustācija. Romeo un Džuljetas pilsēta Verona.

SICĪLIJA – SAULES UN BRĪVDIENU SALA 8 dienas 57. lpp.
 

ELIKSĪRS DVĒSELEI – MŪZIKA, MĀKSLA, PILIS UN DĀRZI ITĀLIJĀ, AUSTRIJĀ UN ČEHIJĀ 7 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Madžores ezera Borromeo salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainie dārzi, pusdienu 
pauze nelielajā Isola dei Pescatori (Zvejnieku sala). Itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna: La Scala, 
Doms. Slavenā itāļu siera Parmigiano Reggiano degustācija. Mantuja – aristokrātiskās arhitektūras un plašo laukumu pilsēta. Augu un 
ziedu dažādība parkā–dārzā Sigurta pie Veronas. Verdi operas Rigoleto darbības skatuve. 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.

01.05.-09.05. 745 

18.08.-27.08. 795 

19.06.-26.06. 745

11.07.-17.07. 625

ceļojuma apraksts laiks cena

95



LIVINJO – ITĀLIJAS ALPU MAZĀ TIBETA 8 dienas
Kalnu tūrisma maršruts ar dažādas grūtības pakāpes pārgājieniem kalnos pa marķētām takām atbilstoši 
vēlmēm un iespējām. Populārais, sniegiem bagātais slēpošanas kūrorts Livinjo – elpu aizraujošs arī vasarā, kad 
sniegotā ieleja pārvēršas par zaļu paradīzi.
Lidojums Rīga  – Milāna  – Rīga. Gleznaino Alpu kalnu ieskautais romantiskais ezeru ceļš ar apstāšanos 
St.  Volfgangas pilsētiņā. Pārbrauciens pāri Brennera pārejai (1370 m  v.j.l.). Brauciens cauri vieniem no 
skaistākajiem kalniem Eiropā  – Itālijas Dolomītu Alpiem. Katru dienu pārgājieni tiks organizēti citā Alpu 
masīvā Livinjo reģionā. Monte Vago kalns (3058 m) un panorāma uz visu Livinjo ieleju. Ar pacēlāju Carosello 
3000 uz Involt dali Resa kalnu (2900 m), kur mežā būs iespēja izjust apcerīgu mieru, vērojot vietējo floru un 
faunu. Forkolas ezeri un pikniks, baudot brīnišķīgo ainavu. Pārgājiens līdz 3000  m atzīmei pie Bocchetta del 
Corno di Capra un skats uz ezeriņu Logo delle Mine. Ieleja Val delle Mine un pusdienu pauze tipiskā Livinjo reģiona 
lauku saimniecībā. Skats uz Livinjo ieleju un Livinjo ezers visā tā krāšņumā no Fopel (2928 m) virsotnes. Monte 
Motto (2712 m) – pastaigu takās jūs varat sagaidīt tikšanos ar vietējiem kalnu iemītniekiem – kalnu āžiem. Pēc 
fiziskajām aktivitātēm iespēja vakaros nobaudīt vietējo tradicionālo ēdienu ar kādu labu itāļu vīnu. Piecas 
naktis viesnīcā Livinjo ielejā.

NEDĒĻA PIE GLEZNAINĀ MADŽORES EZERA ITĀLIJĀ 8 dienas 57. lpp.

ITĀLIJAS UN AUSTRIJAS KLOSTERU STĀSTI KOPĀ AR ANDRI PRIEDI 8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna. Madžores ezera Borromeo salu – Isola Madre, Isola Bella – pasakainie dārzi, pusdienu
pauze nelielajā Isola dei Pescatori (Zvejnieku sala). Itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta Milāna: La Scala, 
Doms. Slavenā itāļu siera Parmigiano Reggiano degustācija. Mantuja – aristokrātiskās arhitektūras un plašo laukumu pilsēta. Augu un 
ziedu dažādība parkā–dārzā Sigurta pie Veronas. Verdi operas Rigoleto darbības skatuve. 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.

EIROPAS GLEZNAINIE EZERI, KALNI UN AIZAS     Austrija, Vācija, Itālija, Šveice 8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga. Romantiskais Austrijas Alpu ezeru ceļš un kūrortpilsētiņa St. Volfganga.
Berhtesgādenes zeme – deviņi augstu kalnu masīvi ar Ķēniņa ezeru un Vacmaņa kalnu grēdu centrā, brauciens 
ar kuģīti 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 – Gardas 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 Lugāno 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).

VĪNOGU NOVĀKŠANA UN RUDENS VELTES SICĪLIJĀ 8 dienas
Vislielākā Vidusjūras sala Sicīlija – auglības zeme – sniedz baudījumu ikkatram tās viesim: 
saules, jūras, romantisku līcīšu medniekiem, vēstures un kultūras izzinātājiem, dabas ainavu un krāsu 
piekritējiem, visizsmalcinātākajiem gardēžiem.
Lidojums Rīga – Katānija – Rīga. Kaltadžirone – Sicīlijas keramikas pilsētiņa. Viena no labākajām lauku saimniecībām Sicīlijā – Il Drago ar 
muzeju, mini zoo, terasi, baseinu un no sirds uz sirdi plūstošu viesmīlību. Sicīliešu vakariņas lauku saimniecībā. Vīnogu ražas vākšana – to 
lasīšana un pirmā apstrāde. Pavārklase sicīliešu gaumē – kopīgi gatavotās pildītās rīsu bumbas – arančīni, iespēja vērot, kā top krēmīgais 
ricotta siers. Kopīgas vakariņas un vīns. La Villa Romana del Casale (UNESCO)  – lieliski saglabājusies romiešu rezidence ar bagātīgu 
mozaīku kolekciju. Taormina – romantiska Sicīlijas mazpilsētiņa un kūrorts. Augstākais aktīvais Eiropas vulkāns Etna (3300 m v.j.l.). Tindari 
Melnās Madonnas svētnīca, iekārtojusies uz stāvas kraujas, skaidrā laikā paver lielisku skatu uz tālumā esošajām Eolu jeb Lipāri salām. 
Čefalu (Cefalù) – saukta par Sicīlijas pērli... maza, vēsturiska, šaurām ieliņām caurvīta pilsētiņa, kura ik gadu piesaista tūkstošiem tūristu. 
Agridžento un Tempļu ieleja (Valle dei Termpli) – visiespaidīgākais sengrieķu celtniecības komplekss ārpus Grieķijas. Turku kāpnes (Scala 
dei Turchi) – izteikti baltās akmeņainās klintis ir fantastiski skaists dabas veidojums. Sirakūzas – viena no nozīmīgākajām antīkās grieķu 
pasaules pilsētām. Katānijas vecpilsēta: Bellīni dārzs, Piazza Stesicoro, Doma laukums – vēsturiskais centrs. Mītiem un leģendām apvītā 
Katānijas piekrastes mazpilsētiņa Aci Trezza.

15.07.-22.07. 795

17.07.-24.07. 675

31.07.-07.08. 775

16.09.-23.09. 965

18.09.-25.09. 1075

ceļojuma apraksts laiks cena
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ITĀLIJAS PĒRLES 8 dienas
Lidojums Rīga – Milāna – Rīga. Sirmiones pussala Itālijas lielākajā ezerā – Gardas ezerā. Verona – otra lielākā
Ziemeļitālijas pilsēta, kuras vārds saistās ar Romeo un Džuljetas mīlasstāstu. Venēcija: Lielais kanāls, Sv. Marka 
laukums un katedrāle, Dodžu pils, Rialto tilts. Krāsainā zvejnieku un rokdarbnieču sala Burano. 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.

NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI SALA 6 dienas
Lidojums Rīga – Roma – Rīga. Sperlonga – Odiseja piekrastes romantiskākā pilsētiņa. Palazzo Reale Caserta – 
Dienviditālijas Versaļa. Visintriģējošākā no Dienviditālijas pilsētām, Kampānijas reģiona galvaspilsēta Neapole. 
No vulkāniskajiem pelniem atraktā antīkā Pompeju pilsēta (UNESCO). 1279  m augstais, vēl dzīvais Vezuva 
vulkāns (UNESCO) un panorāma uz Neapoles līci. Tirēnu jūrai piekļāvusies klinšainā Amalfi piekraste (UNESCO) ar maziem ciematiņiem 
un daudzveidīgu ainavu. Gleznainā Kapri sala un Aksela Muntes Sanmikela. Dienvidnieciskā šarma apvītā Sorento. 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!

RAŽAS SVĒTKI TOSKĀNĀ 6 dienas
Lidojums Rīga – Piza. Boloņa – skaistu ķieģeļu celtņu un apburošu namu portiku ieskautu ieliņu ansamblis
vēsturiskajā centrā, Neptūna 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. Pienca  – harmoniski gleznaina renesanses pilsēta. Viena no augstākajām 
Toskānas kalnu pilsētiņām Montepulčiāno, 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. Ēdamo 
kastaņu marroni vākšana un grauzdēšana (labos laika apstākļos). Vienas no dārgākajām garšvielām pasaulē safrāna vākšana (ja nelīst). 
Sjēna: Piazza del Campo, rātsnams, Doma katedrāle. Renesanses šūpulis un Toskānas sirds Florence: Doma katedrāle, Siņorijas laukums, 
Vecais tilts, Santa Croce bazilika. Lidojums Milāna – Rīga.

MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN SARDĪNIJA 11 dienas
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 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 – 
Tulona). Sirmiones pussala Gardas ezerā. Grāca – Štīrijas galvaspilsēta, Arnolda Švarcenegera dzimtā pilsēta. Mājupceļš ar autobusu.

25.09.-02.10. 975

29.04.-04.05.
05.10.-10.10.

795
 

14.10.-19.10. 775

12.10.-22.10. 895

ceļojuma apraksts laiks cena

97



PAREIZTICĪGO LIELDIENAS GRIEĶIJĀ     Ieskats Grieķijas ortodoksālās baznīcas Lieldienu tradīcijās 8 dienas
Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga. Viena no vecākajām pilsētām pasaulē Atēnas: Akropole, vecpilsēta Plaka, moderno 
olimpisko spēļu pirmais stadions Panatheian. Lieldienu sestdienas vakara Jēzus Kristus augšāmcelšanās 
ceremonija. Tradicionālās grieķu Lieldienu vakariņas ar mageritsa zupu un sarkani krāsotām olām. Vienas 
dienas kruīzs pa Saronijas līča salām ar pusdienām: Egīna, Porosa, Hidra (iekļauts cenā). Unikālais Korintas 
kanāls. Agamemnona pils ciklopiskie mūri un Atreja dārgumu glabātava Mikēnās. Asklēpija svētvieta un antīkais 
teātris pie Epidauras. 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. Patras novada vīnu 
degustācija. Brīva diena Nafpaktos vai izbraukums uz Mesolongas lagūnu, kur tiek gatavota tradicionālā grieķu delikatese botargo – sālīti 
žāvēti kefales ikri –, un uz Trizonijas saliņu Korintas līcī. Pasaules naba – Omfāls Delfu svētvietā un Delfu orākuls. Meteoras klintis un 
klosteru kolonija to virsotnēs.

EIROPAS DZIMTENE KRĒTAS SALA UN ROMANTISKĀ SANTORINI 8 dienas
Lidojums Rīga – Hērakleja. Hērakleja – lielākā pilsēta Krētas salā ar izslavētu tirgu, ostu un cietoksni, lepnu 
promenādes ielu. Gortys – neliels arheoloģisks ansamblis kādreiz ziedošās antīkās pilsētas vietā. Romiešu laikā 
tā bijusi Krētas galvaspilsēta. Mīnoja pils Festā – Krētas valdnieku vasaras pils Idas kalna masīvā ar lielisku skatu 
uz auglīgo un plašo Mesāras līdzenumu ar olīvkoku audzēm un vīnogu dārziem. Matalas pludmale Lībijas jūras 
krastā. Imbros aiza. Mīnoja pils Knosā – Krētas valdnieka Mīnoja pils. Agios Nikolaos – neliela apdzīvota 
vieta uz kalnainas pussalas Mirabellas līča krastā ap Volismeni ezeru. Santorini sala jeb Thira – Mežonīgā sala 
(73 km²) Kiklādu arhipelāga dienvidu daļā. Santorini romantiskie ciemati: Megalochori un Pyrgos. Prophitis Ilias 
klosteris, augstākā salas vieta, skats uz Egejas jūru. Akotiri – senpilsētas komplekss, kuru gadsimtiem bija klājusi 
vulkāniskā lava. Fira jeb Tira – Santorini galvaspilsēta. Lidojums Santorini – Rīga.

SAULAINĀS UN LEĢENDĀM APVĪTĀS JONIJAS SALAS     Kefalonija, Itaka, Lefkāda un Korfu 8 dienas
 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, paši salinieki apgalvo, 
ka tā esot starp 10 pasaules skaistākajām salām... Salas galvaspilsēta Argostoli, brauciens ar laivu zilganajā 
Melissani pazemes ezerā, kurš atgādina slavenās Meksikas cenotes. 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.

DODEKANESAS SALU KRUĪZS    Roda un Kosa ar iespēju apmeklēt Symi un Nisyros salas 8 dienas
Lidojums Rīga – Roda – Rīga. Sv. Jāņa bruņinieku ordeņa mītne – Rodosas viduslaiku pilsēta un lielmestru pils, 
kas iekļautas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. Senā, vēl doriešu celtā Lindosas pilsēta. Brīva diena 
atpūtai, saulei un peldēm Rodā vai iespēja doties uz netālo Symi salu, kas slavena ar savu sūkļu zveju, kas savulaik 
nodrošinājusi salinieku pārticību, kura realizējusies daudzkrāsainās ēkās, katram sūkļu kuģa kapteinim cenšoties 
pārspēt savu kaimiņu ar krāšņāku namu. Rodas salas apskate – Septiņu avotu ieleja (Epta Piges), ko dēvēja arī 
par Ēdeni zemes virsū, vīna darītava Embonas ciemā, kur top labākie Rodas vīni. Kosas salas apskate – arī šeit 
atrodas Sv. Jāņa bruņinieku cietoksnis, arī venēciešu laika pils, taču sala bijusi populārs ceļojumu galamērķis jau 
senatnē – šeit darbojies un savus darbus radījis medicīnas pamatlicējs Hipokrats, turklāt svētvietā, kas nes dziedniecības dieva Asklēpija 
vārdu. Brīva diena atpūtai Kosā vai iespēja doties uz vulkānisko Nisyros salu ar nokāpšanu īstā krāterī, kur joprojām dvašo fumarolas. Vēl 
interesantākas Dodekanesas salas ir ar to, ka atšķirībā no pārējās Grieķijas Musolīni laikā bijušas Itālijas pakļautībā, tāpēc sevišķi Rodas 
pilsētā ir sastopamas spilgtas šī vadonības laikmeta ēkas.

19.04.-26.04. 965

14.05.-21.05.
23.07.-30.07.

895
 975

10.09.-17.09. 1075 

24.09.-01.10. 995

ceļojuma apraksts laiks cena
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DIEVU ZEME GRIEĶIJA 8 dienas
Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga. 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.

MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS  8 dienas 58. lpp.

VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ 8 dienas
Viesnīca 4* ar brokastīm un vakariņām pie Vidusjūras, 4 brīvas dienas atpūtai vai papildu ekskursijām,
veselības apdrošināšana.
Lidojums Rīga – Stambula – Erdžana – Stambula – Rīga. Kirēnija – kalnu ieskauta pilsētiņa ar seniem namiem, 
masīvu cietoksni un gleznainu ostu, kur noenkurojušās jahtas, zvejnieku laivas un seni burinieki. Bufavento – 
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. 
Barnabasa klosteris  – ikonu kolekcija un Sv. Barnabasa kapavieta, kurš kopā ar Apustuli Paulu pirmie sāka 
sludināt kristietību Kipras salā. Kipras iespaidīgākās antīkās romiešu pilsētas drupas Salamis. Famagusta – savulaik viena no bagātākajām 
pasaules pilsētām, kuras krāšņā vēsture skatāma skaistajā vecpilsētā, varenajos viduslaiku nocietinājumos un iespaidīgajos dievnamos. 
Sv. Nikolasa katedrāle – gotikas mākslas darbs, kur vairāk nekā divus gadsimtus pēc Jeruzalemes krišanas krustnešu pēcteči tika kronēti 
par Apsolītās zemes valdniekiem. Nozīmīgā grieķu pareizticīgās baznīcas svētceļojumu vieta, ko bieži mēdz dēvēt par Kipras Lurdu – 
Apustuļa Andreja klosteris. Skaistākā salas pludmale, kas rotā neskaitāmas pastkartītes un tūristu brošūras – Zelta pludmale Karpazas 
pussalā. Papildu iespēja doties ekskursijās ar džipiem kalnos un uz Karpazas pussalu.

DIENVIDKIPRAS LIELAIS CEĻOJUMS – NO ANTĪKO CIVILIZĀCIJU DĀRGUMIEM
LĪDZ TRODOSA KALNIEM UN AFRODĪTES ZILAJĀM LAGŪNĀM 8 dienas
Tiešais lidojums Rīga – Larnaka – Rīga. 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. Ayia Napa – reiz pavisam neliels zvejnieku ciematiņš, kas nu piesaista 
ceļotājus ar skaistām pludmalēm kā populārākais no Kipras kūrortiem. 16. gs. Ayia Napa venēciešu klosteris. 
Slavenā Nissi pludmale ar dzidro lagūnu. 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. Viens no Kipras nozīmīgākajiem arheoloģijas pieminekļiem  – Tombs of the Kings  – 7 valdnieku kapenes, kas vizuāli līdzinās 
pazemes tempļiem. Panagia Chrysopolitissa viduslaiku baznīca Pafosā, kas uzcelta starp romiešu laiku kristiešu bazilikas drupām. Antīkā 
pilsēta Kourion – amfiteātrī nodosimies arheoloģisko izrakumu izpētei. Kipras salas simbols, kur dzimusi skaistā dieviete – Afrodītes līcis! 
Larnaka – 9. gs. celtā un brīnumu stāstiem apvītā Sv. Lāzara baznīca, Hala Sultan Tekke mošeja kā liecība varu un laikmetu maiņām. Sāls 
ezera apmeklējums. 11. gs. Bizantijas imperatora dibinātais un zeltītām mozaīkām rotātais Kikkosa klosteris – visu Kipras klosteru karalis, 
kura lielākais dārgums ir tikai viena no trim pasaulē sastopamajām evanģēlista Sv. Lukas gleznotajām Dievmātes ikonām. Vēsturiskais 
Omodos ciematiņš Trodu kalnu masīvā, kura centrā slejas iespaidīgais Timiou Stavrou jeb Svētā Krusta klosteris. Kakopetria  – Trodu 
kalnu ieskauts tradicionālais ciematiņš ar šaurām ieliņām un lieliskiem skatiem. UNESCO sarakstā iekļautā 11. gs. Agios Nikolaos tis 
Stegis baznīciņa, kuras sienas rotā iespaidīgas freskas. Viens no Kipras dabas skaistākajiem stūrīšiem – Avakas Gorge – šaura, Jordānijas 
kanjoniem līdzīga aiza, caur kuru plūst dzidrs strautiņš, bet virs tās balansē milzīgs akmens. Akamas pussalas Zilā lagūna un par Afrodītes 
vannu sauktais dabas baseins. Peyia piekrastes klintis–alas un garais zeltaino smilšu liedags Lara Beach, kuru vasaras mēnešos jūras 
bruņurupuči pārvērš par savu dzemdību namu. Par papildu samaksu iespēja doties uz Kipras galvaspilsētu Nikosiju un džipu tūrē uz 
noslēpumaino Akamas pussalu. 3 atpūtas dienas pie Vidusjūras.

07.06.-14.06.
15.10.-22.10.

1045
 

21.04.-28.04.
02.10.-09.10.

795

645

29.04-06.05.
14.10-21.10.

695 
745 

20.10-27.10. 995

ceļojuma apraksts laiks cena
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TBILISI UN MELNĀ JŪRA 6 dienas
Lidojumi Rīga – Tbilisi – Rīga. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: kolorītā vecpilsēta, galvaspilsētas lepnums Sameba
baznīca, Narikala citadele–cietoksnis, Sioni katedrāle, Rustavelli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs. Austrumu 
stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Konjaka rūpnīca Sarajishvili. Senās Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta. Džvari 
klosteris – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs. Stepantsminda un Svētās Trīsvienības baznīca (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. Mājas vīns, čurčelu 
meistarklase un īsts gruzīnu šašliks. Nacionālā virtuve un folklora.

TBILISI, KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA LĪGO LAIKĀ 7 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. 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, modernā arhitektūra. Matatsmindas panteons un parks. Gruzijas vēstures monuments 
Sakartvelos Matiane. Ekskursija un degustācija rūpnīcā Saradžišvilli. Ananuri viduslaiku pils un baznīca. Senā Gruzijas galvaspilsēta 
Mtskheta (UNESCO). Kahetijas galvaspilsēta Telavi. Gremi  – nozīmīgā cara rezidences vieta. Džvari klosteris  – Gruzijas viduslaiku 
arhitektūras paraugs. Stepantsminda un Svētās Trīsvienības baznīca (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. Mājas vīns, čurčelu meistarklase un īsts gruzīnu 
šašliks. Nacionālā virtuve un folklora.

PA SVANETIJAS KALNIEM UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTI 8 dienas
Lidojums Rīga – Batumi – Rīga. 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: Ušguli, Užbas un Leilas ielejām. Enguri HES. Galvenā Gruzijas kūrorta Batumi apskate, botāniskais dārzs, 
delfinārijs un atpūta pie jūras. Kalnu programmas vadītājs Laimonis Petrusevičs.

KAUKĀZA SKAISTUMA GŪSTĀ – GRUZIJA, ARMĒNIJA 11 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Armēnijas galvaspilsētas Erevānas apskate. Konjaka rūpnīcas Ararats ArArAt
muzejs. Zvarnots  – katedrāle, kuras nosaukums nozīmē  – debesu eņģeļi. Ečmiadzina  – viena no vecākajām 
kristiešu baznīcām pasaulē. Saghmosavank klosteris. Klintī cirstais Gegharda klosteris, celts 5. gs. Garni templis – pagānisks dievnams, 
kas ir viens no helēnisma kultūras izcilākajiem pieminekļiem Armēnijā. Tiek uzskatīts, ka lavaša dzimtene ir Armēnija – lavaša cepšana. 
Ararats (5161 m v.j.l.) ir tik iespaidīgs, ka tā sniegoto cepuri var redzēt gan no Erevānas, gan daudz attālākiem Armēnijas nostūriem. Khor 
Virap klosteris. Zorats Karer bieži minēts kā armēņu Stounhendža. Tatev spārni – pasaules garākais gaisa vagoniņa ceļš. Sevana ezers – 
lielākais Armēnijā un viens no augstākajiem pasaulē. Gruzijas galvaspilsēta Tbilisi: Sameba baznīca, Narikala citadele–cietoksnis, Sioni 
katedrāle, Rustavelli avēnija, Abanotubani rajons ar 19. gs. Austrumu stila dzīvojamām mājām un sērūdeņraža avotiem. Austrumgruzijas 
galvaspilsēta Mtskheta. Džvari klosteris  – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs. Ananuri viduslaiku pils un baznīcas apskate. 
Uplistsikhe alu pilsēta – vissenākā apdzīvotā vieta Kaukāzā. Staļina muzejs Gori – Josifa Džugašvili dzimtā māja–muzejs. Stepantsminda 
un Svētās Trīsvienības baznīca (Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu (5033 m v.j.l.). Nacionālā virtuve un folklora. 

TBILISI, SVANETIJAS KALNI UN MELNĀ JŪRA 10 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi, Batumi – Rīga. 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. Ekskursija un degustācija rūpnīcā Saradžišvilli. Džvari klosteris  – Gruzijas viduslaiku 
arhitektūras paraugs. Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta. Viduslaiku alu pilsēta Uplistsikhe. Staļina muzejs Gori – Josifa Džugašvili 
dzimtā māja–muzejs. Viesošanās pie viesmīlīgā vīndara Gaioz Sopramadze  – baudīsim tradicionālo gruzīnu virtuvi, apgūsim tās 
gatavošanas noslēpumus, degustēsim, kā arī izzināsim gruzīnu vīna un čačas darīšanas noslēpumus. Okatses kanjons ar gājēju taku virs 
kalnu aizas. Martvili kanjons – Abašas upes izrobotā 50–60 metru dziļā ieleja. Mestia – Augšsvanetijas administratīvais centrs, pilsētas 
neparasto ainavu veido mājas – torņi, kuri raksturīgi visā Svanetijā. ~4 stundu pārgājiens uz Šharas ledāju. Ušguli – vēsturiska apmešanās 
vieta Gruzijas kalnos ~2000–2200 m v.l.j. Šī vieta ir viena no retajām, kur tik augstu virs jūras līmeņa pastāvīgi dzīvo cilvēki. Enguri HES 
dambis. Galvenā Gruzijas kūrortpilsēta Batumi, botāniskais dārzs, atpūta pie jūras. Nacionālā virtuve un folklora. 

03.05.-08.05. 595

19.06.-25.06. 745

22.06.-30.06. 795

29.06.-09.07. 995

15.07.-24.07. 775

ceļojuma apraksts laiks cena
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NO KAUKĀZA KALNIEM LĪDZ MELNAJAI JŪRAI GRUZIJĀ 8 dienas
Lidojumi Rīga – Tbilisi. 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. Ekskursija un degustācija rūpnīcā Saradžišvilli. Ainaviskais Gruzijas Kara ceļš uz Svētās 
Trīsvienības baznīcu (Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu. Gleznainā Truso ieleja ar iespaidīgiem dabas 
skatiem, senajiem torņiem, minerālūdens avotiem. Džvari klosteris – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs. Senās Austrumgruzijas 
galvaspilsēta Mtskheta. Viduslaiku alu pilsēta Uplistsikhe. Viesošanās pie viesmīlīgā vīndara Gaioz Sopramadze – baudīsim tradicionālo 
gruzīnu virtuvi, apgūsim tās gatavošanas noslēpumus, degustēsim, kā arī izzināsim gruzīnu vīna un čačas darīšanas noslēpumus. Martvili 
kanjons – Abašas upes izrobotā 50–60 metru dziļā ieleja. Prometeja jeb Kumistavi alas ar dažādu formu stalaktītiem un stalagmītiem. 
Gruzijas kūrorts Batumi un atpūta pie jūras. Nacionālā virtuve un folklora. Lidojums Batumi – Rīga.

KAUKĀZA KALNI, RAČA UN MELNĀ JŪRA  8 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi. 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. Ekskursija un degustācija rūpnīcā Saradžišvilli. Ainaviskais Gruzijas Kara ceļš uz Svētās Trīsvienības baznīcu 
(Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu. Džvari klosteris  – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs. Senās Austrumgruzijas 
galvaspilsēta Mtskheta. Viduslaiku alu pilsēta Uplistsikhe. Kastskhi Pillar – 40 metrus augstais klinšainais tornis. Viesošanās pie viesmīlīgā 
vīndara Gaioz Sopramadze – baudīsim tradicionālo gruzīnu virtuvi, apgūsim tās gatavošanas noslēpumus, degustēsim, kā arī izzināsim 
gruzīnu vīna un čačas darīšanas noslēpumus. Rača – kalnu un vīna reģions. Kvanchkhara – Gruzijas vīnu zīmols. Kutaisi – otra lielākā 
Gruzijas pilsēta, kura 2. gs. p.m.ē. minēta rakstos par Jāsonu un argonautiem. Okatses kanjons ar gājēju taku virs kalnu aizas. Martvili 
kanjons – Abašas upes izrobotā 50–60 metru dziļā ieleja. atpūta pie jūras Batumi. Nacionālā virtuve un folklora. Lidojums Batumi – Rīga.

TBILISI, KAUKĀZA KALNI, DABAS BRĪNUMI UN KAHETIJA 9 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. 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, modernā arhitektūra. Gruzijas vēstures monuments Sakartvelos Matiane. Ekskursija un degustācija 
rūpnīcā Saradžišvilli. Ananuri viduslaiku pils un baznīca. Senā Gruzijas galvaspilsēta Mtskheta (UNESCO). Ainaviskais Gruzijas Kara ceļš 
uz Svētās Trīsvienības baznīcu (Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu. Gleznainās Truso un Džutas ielejas ar iespaidīgiem dabas 
skatiem, senajiem torņiem, minerālūdens avotiem. Kahetijas galvaspilsēta Telavi. Stepantsminda un Svētās Trīsvienības baznīca (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. Mājas 
vīns, čurčelu meistarklase un īsts gruzīnu šašliks. Boržomi – mūsdienu kūrorta ūdens stāsts sākās 19. gs., kad kareivji, mežā vācot malku, 
atrada avotu, kura ūdens izrādījās dziedniecisks. Nacionālā virtuve un folklora. Vashlovani nacionālais parks ar tuksneša ekosistēmu un 
Kaukāza kalniem fonā. 

IZGARŠO GRUZIJU 10 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi. 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. Ekskursija un degustācija rūpnīcā Saradžišvilli. Hinkaļu degustācija un meistarklase. Slavenākais sieviešu klosteris 
Gruzijā – Bodbe. Signagi karaliskā vecpilsēta, kuru ieskauj 4,5 km garš mūris ar 23 aizsardzības torņiem. Mājas vīns, čurčelu meistarklase 
un īsts gruzīnu šašliks. Kahetijas vīnu reģions – 7 km garais vīna tunelis khareba, ekskursija un degustācija. Mtskheta. Viduslaiku alu 
pilsēta. Rača  – kalnu un vīna reģions. Kvanchkhara  – Gruzijas vīnu zīmols. Okatses kanjons ar gājēju taku virs kalnu aizas. Martvili 
kanjons – Abašas upes izrobotā 50–60 metru dziļā ieleja. Hačapuri meistarklase. Ainaviskais Gruzijas Kara ceļš uz Svētās Trīsvienības 
baznīcu (Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu. Viesošanās pie viesmīlīgā vīndara Gaioz Sopramadze – baudīsim tradicionālo 
gruzīnu virtuvi, apgūsim tās gatavošanas noslēpumus, degustēsim, kā arī izzināsim gruzīnu vīna un čačas darīšanas noslēpumus.  
Atpūta pie jūras Batumi. Zivju tirgus un jūras veltes pusdienās. Nacionālā virtuve un folklora. Lidojums Batumi – Rīga.

24.07.-31.07.
18.09.-25.09.
02.10.-09.10.

745

 

07.08.-14.08. 775

12.08.-20.08. 795

19.08.-28.08. 845
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KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA VĪNOGU NOVĀKŠANAS LAIKĀ 8 dienas
Lidojums. Rīga – Tbilisi – Rīga. RTVELI – iespēja klātienē piedalīties un izbaudīt vīnogu ražas novākšanas
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. Ekskursija un degustācija rūpnīcā Saradžišvili. Ainaviskais Gruzijas Kara ceļš uz Svētās Trīsvienības baznīcu (Gergeti 2800 m 
v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu. Džvari klosteris – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs. Slavenākais sieviešu klosteris Gruzijā – Bodbe. 
Signagi karaliskā vecpilsēta, kuru ieskauj 4,5 km garš mūris ar 23 aizsardzības torņiem. Kahetijas vīnu reģions. Ekskursija un degustācija 
Khareba vīna tunelī. Mājas vīna, čačas, maizes, čurčelas degustācija un īsts guzīnu šašliks. Gremi – nozīmīgā cara rezidences vieta. Kahetijas 
galvaspilsēta Telavi. Nekresi vēsturiskais komplekss. Džvari klosteris – Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs. Senā Austrumgruzijas 
galvaspilsēta Mtskheta. Nacionālā virtuve, folklora.

TBILISI, KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA 8 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. 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, modernā arhitektūra. Gruzijas vēstures monuments Sakartvelos Matiane. Konjaka rūpnīca – Saradžišvilli. 
Kahetijas vīnu reģions  – 7 km garais vīna tunelis khareba, ekskursija un degustācija. Mājas vīna, čačas, maizes, čurčelas degustācija 
un īsts gruzīnu šašliks. Slavenākais sieviešu klosteris Gruzijā  – Bodbe. Signagi karaliskā vecpilsēta, kuru ieskauj 4,5 km garš mūris ar 
23 aizsardzības torņiem. Boržomi – mūsdienu kūrorta ūdens stāsts sākās 19. gs., kad kareivji, mežā vācot malku, atrada avotu, kura ūdens 
izrādījās dziedniecisks. Viduslaiku alu pilsēta Uplistsikhe. Staļina muzejs Gori – Josifa Džugašvili dzimtā māja–muzejs. Ananuri viduslaiku 
pils un baznīca. Senā Gruzijas galvaspilsēta Mtskheta (UNESCO). Kahetijas galvaspilsēta Telavi. Stepantsminda un Svētās Trīsvienības 
baznīca (Gergeti 2800 m v.j.l.), skati uz Kazbegi kalnu (5033 m v.j.l.). Skaistā, noslēpumainā un iespaidīgā Truso ieleja. Džvari klosteris – 
Gruzijas viduslaiku arhitektūras paraugs. Nacionālā virtuve un folklora. 

KAUKĀZA KALNI, MELNĀ JŪRA, VĪNS UN MANDARĪNI  8 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi. Tbilisi apskate. Gruzijas galvaspilsētas lepnums Sameba baznīca, Metkhi templis, Narikala
citadele–cietoksnis, Sioni katedrāle, Abanotubani rajons ar 19. gs. Austrumu stila dzīvojamām mājām un 
sērūdeņraža avotiem. Konjaka rūpnīca Saradžišvili. Brauciens uz Stepantsmindu pa ainavisko Gruzijas Kara ceļu. Ananuri viduslaiku 
pils un baznīcas komplekss Žinvali ūdenskrātuves krastā. Džvari kalnu pāreja 2379 m v.j.l. un brauciens ar vietējo transportu uz Svētās 
Trīsvienības baznīcu (Gergeti 2200 m v.j.l.), labvēlīgos laika apstākļos iespaidīgais skats uz Kazbegi kalnu. Senās Austrumgruzijas 
galvaspilsēta Mtskheta. Uplistsikhe alu pilsēta – vissenākā apdzīvotā vieta Kaukāzā. Džvari klosteris – Gruzijas viduslaiku arhitektūras 
paraugs. Katskhi pillar klosteris,kurā dzīvo mūks, izbaudot ekskluzīvo atrašanās vietu un netraucētu mieru. Viesošanās pie viesmīlīgā 
vīndara Gaioz Sopramadze – baudīsim tradicionālo gruzīnu virtuvi, apgūsim tās gatavošanas noslēpumus, degustēsim, kā arī izzināsim 
gruzīnu vīna un čačas darīšanas noslēpumus. Prometeja jeb Kumistavi alas – vienas no krāšņākajām alām Gruzijā. Martvili kanjons – 
Abašas upes izrobotā 50–60 metru dziļā ieleja ar ūdenskritumu kaskādēm. Brauciens ar laivu. Adžārija – apbur ikvienu dabas mīļotāju ar 
savu ainaviskumu un dāsnumu, un mandarīnu dārziem. Lieliska iespēja piedalīties mandarīnu vākšanā arī tev! Atpūta Batumi pie Melnās 
jūras. Nacionālā virtuve, folklora. Lidojums Batumi – Rīga.

TBILISI, KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJAS VĪNI 7 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. 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. Ekskursija un degustācija konjaka rūpnīcā Saradžišvili. Džvari klosteris  – Gruzijas viduslaiku 
arhitektūras paraugs. 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. Mājas vīna, čačas, maizes, 
čurčelas degustācijas un īsts gruzīnu šašliks. Gremi – nozīmīgā cara rezidences vieta. Kahetijas galvaspilsēta Telavi. Viduslaiku alu pilsēta 
Uplistsikhe. Staļina muzejs Gori – Josifa Džugašvili dzimtā māja–muzejs. Boržomi – mūsdienu kūrorta ūdens stāsts sākās 19. gs., kad 
kareivji, mežā vācot malku, atrada avotu, kura ūdens izrādījās dziedniecisks. Senās Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta. Nacionālā 
virtuve un folklora.

TBILISI UN KAHETIJA GADUMIJĀ 5 dienas
Lidojums Rīga – Tbilisi – Rīga. Iespēja sagaidīt Jauno gadu Tbilisi, izbaudot svētku gaisotni, nacionālo
virtuvi, folkloru! 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. 
Senā Austrumgruzijas galvaspilsēta Mtskheta. Slavenākais sieviešu klosteris Gruzijā – Bodbe. Signagi karaliskā vecpilsēta, kuru ieskauj 
4,5 km garš mūris ar 23 aizsardzības torņiem. Kahetijas vīnu reģions. Likteņa diena  – gruzīnu tautas tradīciju diena. Ekskursija un 
degustācija konjaka rūpnīcā Saradžišvilli. Jaunā gada sagaidīšana Tbilisi centrā ar svētku salūtu un šampanieti!

04.09.-11.09. 775

11.09.-18.09. 715

16.10.-23.10. 795

13.11.-19.11. 695

29.12.-02.01. ~775
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RUDENS BRĪVDIENAS AZERBAIDŽĀNĀ 5 dienas
Lidojumi Rīga – Baku – Rīga. Baku – vienīgā nocietinātā vecpilsēta Kaukāza zemēs, kuru ieskauj viduslaiku mūris,
bet tā iekšpusē patvērušās mošejas, medreses, austrumu pirtis, Shirvan Shah pils komplekss un šauru ieliņu 
labirints, kas kalpoja par skatuvi slavenajā padomju laika filmā Briljanta roka. Izstaigāsim Baku vecpilsētas labirintu un apmeklēsim 15. gs. 
celto un UNESCO sarakstā iekļauto Shirvan Shah pils kompleksu. Modernā Baku ar 21. gadsimta arhitektūru. Heidara Alijeva centrs – 
modernais, arhitektoniski interesantais ~60 000 kvadrātmetru lielais ēku komplekss, ko projektējusi irāņu izcelsmes britu arhitekte Zaha 
Hadīda. Zoroastrisma un mūžīgās uguns svētvieta – Ateshgah uguns templis. Mūžīgi degošais kalns Yanar Dag jeb aktīvais dabas gāzes 
avots pie Mjammjadli ciema. Balakhani ciems un naftas ieguves lauki piesaistījuši arī kinoļaužu uzmanību, te filmētas pat epizodes ar 
Džeimsu Bondu. Gobustan dubļu vulkāni ir neparastākais Azerbaidžānas dabas veidojums  – Mēness ainavu apvidū paveras lielākais 
dubļu vulkānu lauks uz Zemes. UNESCO sarakstā iekļautie neolīta perioda klinšu zīmējumi un gravējumi Gobustan nacionālajā parkā. 
Teritorija ir bagāta ar aizām  – vārds gobustan cēlies no diviem vārdiem gobu  – grava un stan  – vieta. Bibi Heyabt mošeja – viens no 
galvenajiem islāma arhitektūras pieminekļiem Azerbaidžānā. Kaukāza kalnu varenība ceļā uz Lahidžu – oriģinālu viduslaiku ciemu, kurā 
saglabājies plānojums ar bruģētām ielām un laukumiem, kanalizācijas un ūdens apgādes sistēma un akmens ēkas. 

STAMBULA TULPJU ZIEDĒŠANAS LAIKĀ 5 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Rīga. Stambula – pilsēta, kas atrodas divos kontinentos, starp Melno un Marmora
jūru, Bosfora šauruma krastos. Pateicoties izdevīgajam ģeogrāfiskajam izvietojumam, uzkrājusi sevī grieķu, hetu, 
persiešu, bizantiešu, arābu un turku vēstures, kultūras un tradīciju vienreizīgu sajaukumu. Topkapi pils – sultāna 
pils komplekss. Iespaidīga impēriskā dārgumu un relikviju glabātava. Slavenā Sofijas katedrāle – 1000 gadu lielākā baznīca kristīgajā 
pasaulē, šodien  – mošeja. Şerefiye cisterna  – viena no vēsturiskajām Stambulas pazemes ūdenskrātuvēm. ~2 stundu brauciens ar 
kuģīti pa Bosfora jūras šaurumu. Dolmabahčes pils – Osmaņu impērijas sultānu un prezidenta Ataturka rezidence. Emirgan parks – 
Stambulas Tulpju festivāla galvenais centrs. Turku nakts – aizraujošs mūzikas šovs un vakariņas ar tradicionālu Turcijas reģionu tautas 
mūziku, vēderdejotāju priekšnesumiem un dervišu virpuļošanu. Suleimana Lieliskā mošeja – slavenā arhitekta Sinana meistardarbs. 
Austrumu kolorīts, krāsas, smaržas un garšas Lielajā tirgū un Ēģiptes jeb garšvielu tirgū. Galatas tornis – fragments no 14. gs. pilsētas 
nocietinājumu sistēmas, panorāmas skats no torņa. Brīvais laiks suvenīru iegādei un pilsētas patstāvīgai baudīšanai.

PA SULTĀNU PĒDĀM – TURCIJA 9 dienas
Lidojumi Rīga – Stambula – Kayseri, Izmira – Stambula – Rīga. Stambula – pilsēta, kas atrodas divos kontinentos,
starp Melno un Marmora jūru, Bosfora šauruma krastos. Topkapi pils  – sultāna pils komplekss. Iespaidīga 
impēriskā dārgumu un relikviju glabātava. Sofijas katedrāle  – 1000 gadu lielākā baznīca kristīgajā pasaulē, 
šodien – mošeja. Şerefiye cisterna – viena no vēsturiskajām Stambulas pazemes ūdenskrātuvēm. Brauciens 
ar kuģīti pa Bosfora jūras šaurumu. Suleimana Lieliskā mošeja  – slavenā arhitekta Sinana meistardarbs. 
Austrumu kolorīts, krāsas, smaržas un garšas Lielajā tirgū un Ēģiptes jeb garšvielu tirgū. Učhisaras pils, no kuras 
paveras lielisks skats uz apkārtējo neparasto ainavu. Derinkuyu pazemes pilsēta. Goremes brīvdabas muzejs – 
unikāla alu pasaule, kurā saglabājušās senu baznīcu pēdas. Pārgājiens pa skaistāko Kapadokijas ieleju – Baložu ieleju. Turku folkloras un 
tradīciju vakars Turku nakts. Konja – oāze kalnu pakājē, senā seldžuku sultanāta galvaspilsēta. Mevlanas mošeja – šajā fascinējoši zaļajā 
ēkā kopš 13. gs. darbojas mītiskā islāma novirziena sūfisma pārstāvji un te atrodas dzejnieka Rūmī kenotafs. Pamukkale un termālo ūdeņu 
veidotās akmens terases, pelde Kleopatras termālajā baseinā. Efesa – viena no ievērojamākajām kultūrvēsturiskajām vietām Turcijā, kas 
glabā grieķu un romiešu kultūras pēdas Egejas jūras krastā. Senā Efesas pilsēta un viens no septiņiem pasaules brīnumiem – Artemīdas 
templis. Atpūta vai papildu ekskursijas Kušadasi. 

DIVU KONTINENTU KARALIENE STAMBULA  5 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Rīga. Stambula – kādreizējā grieķu kolonija Bizantija pie Bosfora šauruma, vēlākā 
Bizantijas impērijas galvaspilsēta Konstantinopole. Topkapi pils – sultāna pils komplekss, iespaidīga impēriskā 
dārgumu un relikviju glabātava. Sofijas katedrāle – 1000 gadu lielākā baznīca kristīgajā pasaulē, vēlāk – mošeja, tagad – arhitektūras 
piemineklis un muzejs. Şerefiye cisterna – viena no vēsturiskajām Stambulas pazemes ūdenskrātuvēm. Brauciens ar kuģīti pa Bosfora 
šaurumu. Dolmbahčes pils – Osmaņu impērijas sultānu un prezidenta Ataturka rezidence. Turku nakts – aizraujošs mūzikas šovs un 
vakariņas. Suleimana Lieliskā mošeja – slavenā arhitekta Sinana meistardarbs. Austrumu kolorīts Grand Bazaar un 
Ēģiptiešu jeb garšvielu tirgū. Galatas tornis  – fragments no 14. gs. pilsētas nocietinājumu sistēmas. Eyup sultāna mošeja. Gaisa 
tramvajiņš uz Pierre Loti kalnu, no kura paveras lielisks skats uz Zelta raga līci.

18.10.-22.10. ~675

15.04.-19.04. 595

26.09.-04.10. ~1050 

16.11.-20.11. 595 
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SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA...     ar ielūkošanos Palestīnā 8 dienas
 Lidojums Rīga – Telaviva – Rīga. Jeruzaleme. Olīvu kalns ar aizraujošu skatu uz vecpilsētu – kalns, no kura Jēzus 
uzkāpa debesīs. Getzemanes dārzs. Jūdu svētākā vieta  – Raudu mūris. Sāpju jeb Krusta ceļš. Svētā Kapa 
baznīca – pēc senākajām liecībām zem tās ir Jēzus kaps. Izraēlas parlaments. Ekskursija pa Jauno Jeruzalemi. 
Pacēlājs uz Masadas cietoksni. Pelde Nāves jūrā  – pasaules vissāļākajā ūdenī. Vecākā osta pasaulē Jaffa un 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: Cezareja  – Jūdu Romas pārvaldnieka rezidence, romiešu 
teātris un Hēroda pils; Haifa un Karmela kalns, kam vislielāko slavu atnesis pravietis Elija; krustnešu pilsēta Akra.

ANTĪKĀS PASAULES ŠEDEVRU UN KRĀSAINO DABAS BRĪNUMU ZEME JORDĀNIJA 9 dienas
Lidojums Rīga – Akaba – Rīga. 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 Araba melnais kanjons. 
Wadi Rum tuksnesis ir kā mozaīka  – unikālas ainavas vietām atgādina Mežonīgo Rietumu kanjonus un 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. Nomaļā Šobaka, kuras lepnums ir 1115. g. 
karaļa Baldvina I celtais krustnešu cietoksnis. Galvaspilsēta Amāna un romiešu teātris – iespaidīgākā būve no senās romiešu pilsētas 
Filadelfijas laikiem. Gleznains pārgājiens Danas rezervātā – Jordānijas kalni visā to krāšņumā! Varenais Danas kanjona skats. Jordānijas 
lielais piedzīvojums – pārgājiens pa fantastisko Wadi Mujib aizu, kur brīžiem vienīgā iespēja tikt uz priekšu ir mesties peldus. Relaksācijas 
pauze pie Nāves jūras – slavenā dabas fenomena, kas ir ne tikai pasaules sāļākā ūdenstilpne, bet arī zemākā vieta uz Zemes. Divas atpūtas 
dienas Sarkanās jūras kūrortpilsētā Akabā.

SENĀ PERSIJA 10 dienas
Lidojums Rīga – Širaza un Teherāna – Rīga. 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. Tepe Sialk zikurāta drupas – nozīmīga arheoloģiskā vieta ar 
8000 gadus senu vēsturi. Abjane – ļoti sens, laikā iekonservēts kalnu ciemats ar šaurām, stāvām ieliņām un sarkaniem kleķa namiņiem. 
Teherāna – Irānas Islāma Republikas galvaspilsēta, 14 miljonu metropole, tomēr joprojām ar daudz jaukām, interesantām tikai Irānai 
piemītošām rozīnītēm. Golestānas pils – bijusī šeiha rezidence.

07.05-15.05.
01.11-08.11.

1045
 

08.05.-16.05.
09.10.-17.10.

1295
1345 

12.10.-21.10. 1595
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TUVIE AUSTRUMI UN ĀZIJA
Izraēla / Jordānija / Irāna / Kazahstāna / Kirgizstāna / Uzbekistāna / AAE



VIDUSĀZIJAS DABAS AKVARELIS – KAZAHSTĀNA UN KIRGIZSTĀNA 12 dienas
Lidojums Rīga – Almati – Rīga. Visa Vidusāzijas mākslinieku palete krāsainajos Skazka jeb Pasaku kanjona kalnos.
Kirgizstānas sārto klinšu kanjons  – Konorchek Canyon. Vidusāzijas Baikāls un otrs lielākais augstkalnu ezers 
pasaulē  – Isikuls. Barskaun ūdenskritums. Karakol  – Prževaļska māja un atdusas vieta, Ortodoksālā koka katedrāle un ekstravagantā 
Dungan koka mošeja, kura celta, neizmantojot nevienu naglu. Dīvainie, sarkano klinšu veidojumi Septiņi buļļi, Tjanšanu kalnu aizā Jeti-
Oguz. Buranas tornis un Akmens karavīri – paliekas no senās Karakanīdu valsts galvaspilsētas Balasagunas, kuras noriets sākās ar Čingishana 
armijas invāziju. Kirgizstānas galvaspilsēta Biškeka. Tjanšanu kalnu zaļojošās ielejas Ala-Archa nacionālajā parkā. 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 ir 
interesantākais parks Kazahstānā, kas piedāvā gan dabas, gan vēsturiskus, cilvēku radītus brīnumus, gan arī kalpo kā patvērums daudzām 
zīdītāju sugām. Tamgaly Tas (Terekty) petroglifi un Budas gravējums – vienīgā budisma liecība un pierādījums Kazahstānā. Kazahstānas 
Valdnieku ieleja – Issyk kurgāni – Skitu impērijas karavadoņu kapenes. 150 m augstās Dziedošās kāpas, kas vējainā laikā izdod skaņas, 
kas līdzinās lidmašīnas dzinēja darbības troksnim. 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. Kazahstānas kalnu pastkartes – interesantām nokrāsām bagātie ezeri – Lielais Almati un Issyk ezeri.
Maksimālais grupas lielums 22 ceļotāji!

SENAIS ZĪDA CEĻŠ – UZBEKISTĀNA AR SIRREĀLO ARĀLA JŪRU 8 dienas
Lidojums Rīga – Taškenta – Rīga. Lidojums Taškenta – Nukus.
Sirreālā Arāla jūras kuģu kapsēta Karakalpakstānā – smiltīs grimstošie zvejas kuģu un laivu vraki, starp kuriem 
cēli aizmaršē kamieļi, tagad paver visspocīgāko skatu Centrālāzijas reģionā. Savulaik plaukstošā Arāla jūras zvejniecības pilsēta Mujnaka, 
kas, atkāpjoties jūrai gandrīz 200 km attālumā, pārvērtusies pa pusei par spoku pilsētu. Nukus – autonomās Karakalpakstānas Republikas 
galvaspilsēta ar Aizliegtās mākslas muzeju tuksnesī – slaveno Igora Savitska 20. gs. padomju mākslas kolekciju. Shylpyk klusuma tornis 
Karakalpakstānā – zoroastrisma svētvieta leģendārās Amudarjas upes krastos, kura vēsture sniedzas 2200 gadu senā pagātnē. Mūriem 
apjoztā Hivas vecpilsēta ir gluži kā vēstures kapsula, kas ļauj piedzīvot Lielā Zīda ceļa elpu, cik tuvu vien tas iespējams. Hivas minareti 
Islom Hoja un Kalta Minar – ne tikai skaistākie visā reģionā, bet, iespējams, pat pasaulē. Svētākā pilsēta Centrālāzijā Buhāra ir kā no 
Tūkstoš un vienas nakts pasaku grāmatas izkāpusi ar viduslaiku pirtīm, velvēm segtiem bazāriem, flīzēm klātām medresēm un smalki 
grebtām mošeju fasādēm. Lielā Zīda ceļa slavenākā pilsēta Samarkanda, Centrālāzijas zinātnes un kultūras galvaspilsēta, ko dēvē arī 
par Pasaules spoguli, Dvēseļu dārzu, Austrumu pērli un Visuma centru. Registāna laukums ar trim medresēm un Tili Kara mošeju  – 
Vidusāzijas ikona un skaistākais arhitektūras ansamblis visā Centrālāzijā. Gur Emir mauzolejs – varenā valdnieka Timura jeb Tamerlana 
atdusas vieta. Ulugbeka observatorija. Shah-i Zinda kapeņu pilsēta, kuras filigrānām flīzēm rotātie mauzoleji tiek uzskatīti par augstāko 
sasniegumu flīžu mākslā pasaulē. Uzbekistānas Republikas galvaspilsēta Taškenta. 

ARĀBU EMIRĀTI – DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA     ...ar iespēju ielūkoties Omānā 9 dienas 58. lpp.

07.09.-18.09. 1795

16.09.-23.09. 1345

20.03.-28.03.
06.11.-14.11.

1245
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BRĪVDIENAS FARAONU ZEMĒ ĒĢIPTĒ 8 dienas
Nīlas krastos un tuksnešu noslēpumainajos plašumos – Karnakas un Luksoras tempļi, Valdnieku ieleja,
safari Sahāras tuksnesī un atpūta Hurgadā.
Lidojums Rīga – Hurgada – Rīga (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 4* 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.

NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE  12 dienas
Arābu pasaules sirds Kaira, Gīzas un Džosera piramīdas, Asuānas dambis, kruīzs pa Nīlu, Ēģiptes ikonas Fīla,
Karnaka un Luksora, atpūta uz kruīza kuģa un 4* viesnīcā Sarkanās jūras krastā. 
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 4* 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 4* viesnīcā. Iespēja doties ar džipiem uz beduīnu apmetni tuksnesī, nirt, snorkelēt u. c. 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 atpūta 4* viesnīcā Sarkanās jūras krastā. 
Lidojums Rīga – Hurgada – Rīga (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 4* viesnīcā ar brokastīm un vakariņām. Pēc 
izvēles – izbrauciens ar kuģīti jūrā, snorkelēšana, Delfīnu pasaules apmeklējums, džipu safari tuksnesī u. c. aktivitātes. 

JAUNAIS GADS ĒĢIPTĒ UN ATPŪTA MARSA ALAM KŪRORTĀ 8 dienas
 Faraonu laikmeta liecības Luksorā, afrikāniskā gaisotne Asuānā
un atpūta Marsa Alam kūrortā Sarkanās jūras krastā. 
Lidojums Rīga  – Hurgada  – Rīga (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 4* 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.

05.03.-12.03.
12.11.-19.11.

875
895

20.03.-31.03.
23.10.-03.11.

1195
1245

16.11.-23.11. 975

28.12.-04.01.
2022/2023

1195
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ĀFRIKA
Ēģipte / Maroka



MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME 11 dienas
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. 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. Cascades d’Ouzoud ūdenskritums – viens no Marokas 
grandiozākajiem skatiem, kur 110 m augstais ūdens aizkars graciozi gāžas skaistajā Wadi el-Abid kanjonā.

MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME... AR ATPŪTU AGADIRAS KŪRORTĀ 12 dienas
Lidojums Rīga – Kasablanka – Rīga. Lielākā un modernākā Marokas pilsēta Kasablanka. Tūkstoš 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.

NEIZZINĀTĀ MAROKA – NO ATLANTIJAS OKEĀNA LĪDZ GLEZNAINAJAM VIDUSJŪRAS KRASTAM 11 dienas
Lidojums Rīga – Kasablanka – Rīga. Lielākā un modernākā Marokas pilsēta Kasablanka un Hasana II mošeja –
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.

07.04.-17.04. 1225

10.11.-21.11. 1395

08.11.-18.11. 1295
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NEATKLĀTĀ RIETUMSAHĀRA UN DIENVIDMAROKA 14 dienas
Atklāj jaunus horizontus! Ceļojums pa noslēpumaino un tūrisma neskarto Rietumsahāru un Marokas
dienviddaļu, īpašu uzmanību pievēršot krāšņajai Ziemeļāfrikas dabai. Divas atpūtas dienas pie Dakhlas 
lagūnas Rietumsahārā!
Lidojums Rīga – Agadira. Dienvidmarokas neatklātā pērle Amtoudi aiza – varens, palmu birzīm klāts kanjons, kura 
galā atklājas apslēpta oāze ar dzidriem dabas baseiniem, bet klinšu virsotnēs balansē 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 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, tostarp flamingi. Skarbais 
un tuksneša kāpu ieskautais Dienvidmarokas krasts. Tarfāja (Tarfaya) – maza, nomaļa pilsētiņa pie Marokas–Rietumsahāras robežas, 
kur 20. gs. 20. gados tika izveidota Franču Rietumāfrikas Gaisa pasta stacija, kuru vadīja Mazā Prinča autors, franču rakstnieks un lidotājs 
Sent-Eksperī. 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, kura būvēta 
koloniālajā laikmetā, apvienojot Sahāras un spāņu arhitektūras stilus. Rietumsahāras pastkarte Laayoune Oasis  – Sahāras tuksneša 
kāpu ieskauta oāze, kur maza, zila upīte plūst cauri šiem šķietami bezgalīgajiem, dzeltenoranžajiem smilšu kalniem. Sebkha Oum Dba 
depresija – plašā krāterī iegūlies baltibrūngans sāls līdzenums, pa kuru peld pāris klinšu saliņu. Skarbais un vientuļais Rietumsahāras 
krasts, gar kuru izkaisīti dažu 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 saliņa–pussala pelnīti tiek uzskatīta par skaistāko vietu Rietumsahārā. 
2 atpūtas dienas pie Dakhlas lagūnas, kuru iecienījuši kaitbordinga speciālisti.
Lidojums Dakhla (Rietumsahāra)  – Marrākeša/Kasablanka. Cascades d’Ouzoud ūdenskritums  – viens no Marokas grandiozākajiem 
skatiem, kur 110 m augstais ūdens aizkars graciozi gāžas skaistajā Wadi el-Abid kanjonā. Lidojums Kasablanka – Rīga.

KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ UN LIEDAGOS – TUNISIJA 8 dienas
Lidojums Rīga – Enfidha/Hammamet – Rīga. Kādreiz varenā, romiešu nopostītā Kartāga: Antonija pirtis, romiešu
teātris un citas vēsturiskas vietas. Sidi Bou Said – maza zilibalta 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 vislabāk saglabājušajām romiešu drupām Tunisijā. Tunisijas Meka  – islāma galvaspilsēta Kairuana. Monastira  – Tunisijas bijušā 
prezidenta Habiba Burguibas dzimtā vieta. Hammameta/Sousse – viena no skaistākajām Tunisijas kūrortpilsētām, kur pārticība mijas ar 
dzīvespriecīgu nabadzību. Atpūta Vidusjūras dienvidu piekrastē.

11.02.-24.02.
2023. gads
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ĀFRIKA
Maroka / Tunisija / Gambija / Senegāla



LIELAIS RIETUMĀFRIKAS CEĻOJUMS – GAMBIJA UN SENEGĀLA AR BEDIKU ZEMI 18 dienas
Bediku zeme – ļoti nomaļš Senegālas apvidus pašā Mali un Gvinejas pierobežā, kur Rietumāfrika paliek aiz
muguras un sākas nu jau īstā Āfrika ar tradicionālajām kleķa būdiņām un konusveida salmu jumtiem, 
sarkaniem zemes ceļiem, klasiskām savannas un akāciju koku ainavām, lauvām un šimpanzēm.
Lidojums Rīga – Dakāra un Bandžula – Rīga. Bediku zeme ir gluži kā Rietumāfrikas krustceles un gabaliņš no Mali un Gvinejas uz Senegālas 
zemes – Fouta Djallon klinšu kalni un šimpanzes šeit iemaldījušās no Gvinejas, reģionam visā garumā cauri vijas Gambijas upe, bet kolorītās 
bassari un bediku ciltis, bēgot no islamizācijas, pirms vairākiem gadsimtiem atmigrējušas no blakus esošās Mali. Rietumāfrikas Staburags – 
110 m augstais Dindefelo ūdenskritums – šaura un ūdens ziņā trūcīga kaskāde, bet tās pakājē iekārtojies atsvaidzinošs dabas baseiniņš, 
ko ieskauj augstas klintis un vienīgais Gvinejas lietusmežu pleķītis Senegālā. Šimpanzu fotomedības Dindefelo rezervātā, kur ar nelielu 
veiksmes palīdzību ceļotāji var vērot mūsu spalvainos radiniekus savvaļā. Dandes plato ala, kur sākas Dindefelo ūdenskritums un Dents 
klinšu stabi, kas no augšas noraugās pār plašo līdzenumu. Fouta Djallon klinšu kalni, kas ne tikai paver gleznainas ainavas un dažus 
interesantus akmens veidojumus, bet arī gadsimtiem kalpoja kā slēptuve, lai pasargātu unikālo, tradīcijām bagāto bediku cilts kultūru 
no Mali impērijas nagiem. Āfrikas pastkarte – simpātiskie Ethiwar un Andyel bediku cilts ciemi (UNESCO) ar fotogēniskajām būdiņām, kas 
gleznaini iekārtojušies uz klinšu kalnu plato un prasa nelielu piepūli, lai tos sasniegtu. 
Parc National du Niokolo-Koba (UNESCO) – lai gan pamatīgi cietis malumedniecības dēļ, tomēr tas joprojām ir dzīvniekiem bagātākais 
nacionālais parks Senegālā, kur joprojām mājo 80 zīdītāju sugas, bet ar lielu veiksmes palīdzību te var redzēt pat pa kādai lauvai vai 
leopardam. 
Senegālas galvaspilsēta Dakāra  – franču koloniālās ēras ēkas, kolorītie un eksotiskie tirdziņi un 49 m augstais, bronzā lietais Āfrikas 
renesanses piemineklis. Unikālais rozā nokrāsas sāls ezers Lac Rose – vieta, kur senāk finišēja slavenais Parīzes–Dakāras rallijs. Noflaye 
bruņurupuču centrs. 15.–19. gs. galvenais vergu tirdzniecības centrs Rietumāfrikā Goree sala (UNESCO) – apaļais Fort d’Estrees cietoknis, 
krāsaino namu vecpilsēta un bēdīgi slavenā Vergu māja. Bandia baobabu mežs – milzīgie baobabu koki ir arī Senegālas simbols, ne tikai 
Madagaskaras. Degunradžu, žirafu, zebru, antilopju, krokodilu, pērtiķu un citu Āfrikas dzīvnieku fotomedības ar baobabiem bagātajā 
Reserve de Bandia rezervātā.
Izbrauciens ar laivu pa plašās Sine-Saloum upju deltas (UNESCO) lagūnām, smilšu salām, kanālu labirintiem un mangrovju mežiem, 
iepazīstot bagāto Rietumāfrikas putnu pasauli. Sangomar – gara smilšu pussala, kas iestiepjas Atlantijas okeānā. 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.
Safari brauciens Fathala rezervātā, meklējot dažādus Āfrikas dzīvniekus, tostarp lielāko antilopi pasaulē, Rietumu dižantilopi (Western 
Giant Eland), kuras atrodas uz izmiršanas sliekšņa. Pastaigas ar lauvām – unikāla iespēja doties pastaigā ar zvēru karaļiem, kas uzauguši 
Fathala rezervātā.
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 nopirktā teritorijā esošais Jufureh ciems pasaules atpazīstamību iemantojis kā verga Kunta Kinteh dzimtais ciems slavenā amerikāņu 
bestsellerā Roots (Saknes).
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.

13.02.-02.03. 2895
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JAUNAIS GADS RIETUMĀFRIKĀ PIE ATLANTIJAS OKEĀNA – SENEGĀLA UN GAMBIJA 14 dienas
Lidojums Rīga – Dakāra un Bandžula – Rīga. Senegālas galvaspilsēta Dakāra – franču koloniālās ēras ēkas,
kolorītie un eksotiskie tirdziņi un 49 m augstais, bronzā lietais Āfrikas renesanses piemineklis. Unikālais rozā 
nokrāsas sāls ezers Lac Rose – vieta, kur senāk finišēja slavenais Parīzes–Dakāras rallijs. Noflaye bruņurupuču 
centrs. 15.–19. gs. galvenais vergu tirdzniecības centrs Rietumāfrikā Goree sala (UNESCO) – apaļais Fort d’Estrees cietoknis, krāsaino namu 
vecpilsēta un bēdīgi slavenā Vergu māja. Bandia baobabu mežs – milzīgie baobabu koki ir arī Senegālas simbols, ne tikai Madagaskaras. 
Degunradžu, žirafu, zebru, antilopju, krokodilu, pērtiķu un citu Āfrikas dzīvnieku fotomedības ar baobabiem bagātajā Reserve de Bandia 
rezervātā. Izbrauciens ar laivu pa plašās Sine-Saloum upju deltas (UNESCO) lagūnām, smilšu salām, kanālu labirintiem un mangrovju 
mežiem, iepazīstot bagāto Rietumāfrikas putnu pasauli. Sangomar – gara smilšu pussala, kas iestiepjas Atlantijas okeānā. 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.
Safari brauciens Fathala rezervātā, meklējot dažādus Āfrikas dzīvniekus, tostarp lielāko antilopi pasaulē, Rietumu dižantilopi (Western 
Giant Eland), kuras atrodas uz izmiršanas sliekšņa. Pastaigas ar lauvām – unikāla iespēja doties pastaigā ar zvēru karaļiem, kas uzauguši 
Fathala rezervātā. 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 nopirktā teritorijā esošais Jufureh ciems pasaules atpazīstamību iemantojis kā verga Kunta Kinteh dzimtais ciems slavenā 
amerikāņu bestsellerā Roots (Saknes). 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.

RIETUMĀFRIKAS EKSOTIKA – SENEGĀLA UN GAMBIJA 14 dienas
Lidojums Rīga – Dakāra un Bandžula – Rīga. Senegālas galvaspilsēta Dakāra – franču koloniālās ēras ēkas,
kolorītie un eksotiskie tirdziņi un 49 m augstais, bronzā lietais Āfrikas renesanses piemineklis. Unikālais rozā 
nokrāsas sāls ezers Lac Rose – vieta, kur senāk finišēja slavenais Parīzes–Dakāras rallijs. 15.–19. gs. galvenais vergu 
tirdzniecības centrs Rietumāfrikā Goree sala (UNESCO) – apaļais Fort d’Estrees cietoknis, krāsaino namu vecpilsēta un bēdīgi slavenā Vergu 
māja. Bandia baobabu mežs – milzīgie baobabu koki ir arī Senegālas simbols, ne tikai 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, tostarp lielāko antilopi pasaulē, 
Rietumu dižantilopi (Western Giant Eland), kuras atrodas 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 nopirktā teritorijā esošais Jufureh ciems pasaules atpazīstamību iemantojis kā verga Kunta Kinteh dzimtais ciems slavenā amerikāņu 
bestsellerā Roots (Saknes). 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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ĀFRIKA UN ĀZIJA
Gambija / Senegāla / Seišelas / Tanzānija / Kenija/ DĀR / Svazilenda / Indija



INDIJAS OKEĀNA ODISEJA – ATPŪTA TROPISKAJĀS SEIŠELU SALĀS 12 dienas 58. lpp.

ATPŪTA MAĢISKAJĀ ZANZIBĀRAS SALĀ (TANZĀNIJA) 11 dienas 59. lpp.

JAMBO KENIJĀ – NO SAFARI MASAI MARA PARKĀ LĪDZ ATPŪTAI PIE INDIJAS OKEĀNA 12 dienas
Lidojums Rīga – Nairobi/Mombasa – Rīga. Par Kenijas Serengeti dēvētais Masai Mara nacionālais parks – tas ir
leģendārā Serengeti parka turpinājums Kenijas teritorijā, kas veido vienu no labākajām Āfrikas lielā piecnieka 
un lielo savannas kaķu vērošanas vietām uz Zemes! Oktobra sākums ir lielisks zvēru fotomedību laiks Masai Mara parkā ar labām 
cerībām vērot iespaidīgos lielās dzīvnieku migrācijas skatus  – antilopju un zebru barus, kam pa pēdām seko Āfrikas plēsēju izlase. 
Kenijas galvaspilsēta Nairobi un Bomas deju izrāde. Kenijas vizītkarte Amboseli nacionālais parks – ziloņu, lauvu, leopardu un žirafu 
vērošana uz Āfrikas augstākā kalna Kilimandžāro fona. Izbrauciens ar laivu pa Naivašas ezeru, vērojot nīlzirgu ikdienas aktivitātes. Lielā 
Rifta ieleja – viena no visiemīļotākajām flamingu, pelikānu un citu putnu mājvietām Āfrikā. Kolorīto un ļoti garo masaju cilts apmetne. 
Lake Nakuru nacionālais parks – populārākais Kenijas degunradžu rezervāts, kur ceļotāji gandrīz vienmēr var vērot arī savannas karali – 
Āfrikas lauvu. Mazais Kenijas dabas brīnums – krāsainās un stipri izrobotās klintis Marafa kanjonā. Gedi Ruins – nozīmīgas, 11.–12. gs. 
būvētās Svahili kultūras pilsētas drupas, kuras briti Arabuko džungļos atklāja vien pirms nepilna gadsimta. 4 atpūtas dienas vienā no 
populārākajiem Āfrikas kūrortiem Mombasā.

DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA 13 dienas
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.

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
mošeja Indijā. Mahatmas Gandija memoriāls. 42 m augstā Triumfa arka. Unikālais Lotus templis. Bangla Sahib 
Gurdwara – viena no nozīmīgākajām sikhu svētnīcām pasaulē. Tīģeru fotomedības Ranthambore nacionālajā parkā – senajā maharadžu 
medību vietā, kas tagad pārvērsta 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. 
Tadžmahāla mauzolejs, 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. Labākais 
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.

INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS UN TUKSNEŠA KARALIENE RĀDŽASTĀNA 14 dienas
Ar augstākas klases viesnīcām un bez vilcieniem!
Lidojums Rīga – Deli – Rīga. 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 tiek 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.

02.10.-13.10. 2895

18.01.-28.01.
2023. gads

~1795
 

05.10.-16.10. 3075

11.10.-23.10. 2995

03.11.-12.11. 1195

14.11.-27.11. 1545
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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. jūlijam.
Asama, Nāgālenda, Meghālaja un Arunāčala Pradēša veido noslēpumainu zemi Indijas tālajos austrumos, kas 
iesprostota starp Tibetu, Butānu, Birmu un Bangladešu. Lai gan šis nomaļais reģions uz kartes pieder Indijai, 
tomēr realitātē tā ir pilnīgi cita Indija – klusa, tīra, mazapdzīvota, ar neskartu dabu un dzīvnieku pasauli. Aicinām 
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, 
tostarp 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 un Birmas robežas, kur robeža uz pusēm sadala karaļa māju (pieder abām valstīm). Khonoma – Angani Naga cilts ciemats 
ar lieliskiem ielejas un rīsu terašu skatiem. 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.

ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ 15 dienas
Lidojums Rīga – Kolombo – Rīga. Debesskrāpji un koloniālā stila savrupmājas, supermārketi un ielu tirdziņi, krāšņi
Rietumu modes apģērbi un tradicionālās sarongas, ātri sporta auto un motorikšas Šrilankas galvaspilsētā 
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.

18.11.-04.12. 2495

25.03.-08.04.
10.11.-24.11.

1895
1950
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ĶĪNAS SIMFONIJA 17 dienas
Lidojums Rīga – Pekina – Rīga. Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsēta Pekina: maģiskais Debesu templis, Mao
izveidotais Tjaņaņmiņa laukums, Aizliegtā pilsēta – Ķīnas pārvaldes un spēka centrs, Ķīnas imperatoru vasaras 
pils. 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 kung-fu 
šovs. Lidojums uz Guilinu. Guilina: Ziloņa snuķa kalns, Septiņu zvaigžņu parks, Niedres flautas ala ar stalaktītiem un stalagmītiem. Kruīzs 
pa romantisko Li upi – ainavas, mīkstas kā samts, un pakalni kā tūkstošgadīgi bruņurupuči iznirst aiz katra nākamā upes līkuma. Vienas 
no iespaidīgākajām rīsu terasēm pasaulē – Longsheng. Antīkais Vēja un lietus tilts. Kolorītās dong un miao ciltis, kuras piekopj senās 
tradīcijas. Lidojums uz Šanhaju. Dārzu un kanālu pilsēta, Ķīnas Venēcija Sudžo. Šanhaja – galvenā ostas pilsēta Klusā okeāna krastā: 
Nefrīta Budas templis, Minu dinastijas laikā izveidotais Prieka dārzs, Austrumu pērle – trešais augstākais TV tornis pasaulē, Nandzjinas 
iepirkšanās iela.

ĶĪNAS DABAS DIMANTU IZLASE – NO ĀZIJAS GLEZNAINĀKAJĀM KALNU AINAVĀM
LĪDZ PASAULES NEPARASTĀKAJIEM KLINŠU MEŽIEM 15 dienas
Pārsteidzošs ceļojums pa ārzemju ceļotāju vēl neatklātajiem dabas brīnumiem un ainavām Ķīnas centrālajā un
dienvidu daļā. Ceļojums ietver Ķīnas gleznaināko kalnu un dabas ainavu izlasi no Apbrīnojamā Ķīna 2 un 
Apbrīnojamā Ķīna 3 maršrutiem, papildinātu ar pilnīgi jaunatklātām vietām. Šeit cilvēces diženie mākslas 
darbi kā Lielais Ķīnas mūris un Aizliegtā imperatoru pilsēta nobāl, sacenšoties ar planētas varenāko arhitekti 
Dabu. Tas ir jāredz, lai tam noticētu...
Lidojums Rīga  – Šanhaja  un Guangdžou  – Rīga. Fantastiskais, dabas veidotais brīnums Zhangjiajie apvidus, 
kuram pasaulē nav analoga. Te paceļas tūkstošiem smailu un garu klinšu pīlāru, kas pārsteidz ar saviem izmēriem, 
sasniedzot pat 370 m augstumu. Klinšu kolonnu mežs, kas mākoņu jūrā rada ilūziju, it kā klinšu salas lidotu, iedvesmojot režisoru 
Kameronu radīt mistisko planētu Pandoru filmā Avatars. Zhangjiajie Lielais kanjons ar pasaulē garāko un augstāko stikla tiltu, kas slejas 
tam pāri, nodrošinot labākos skatos un savu devu adrenalīna. Apbrīnojamie Tjaņmeņa kalni ar masīvu caurumu klints sienā, Debesu 
vārti, līdz kuriem ved pasaulē garākais gaisa tramvajiņš, pārsteidzošais 99 serpentīnu ceļš un visbeidzot 999 pakāpienu trepes uz debesīm. 
Three Natural Bridges ģeoparks – viena no Ķīnas dabas pērlēm, kur pazemes upe izgrauzusi masīvus akmens tiltus, šaurus kanjonus, aizas 
un alas. Wansheng akmens mežs – visdažādākie kaļķakmens klinšu veidojumi visneiedomājamākajās formās padara šo par patiesi unikālu 
dabas mākslas darbu! Lielākā un krāšņākā no Ķīnas alām – Zhijin Cave – pazemes valstības labirints ar vēl neredzētiem, pārsteidzošiem alu 
veidojumiem. Jiuodongtian pazemes aiza, kur atklājas varenas akmens arkas un karsta logi, saukti arī par logiem uz debesīm.
Svētais budisma kalns Fanjingshan – viens no neparastākajiem skatiem Ķīnā, kur uz kalnu kores slejas masīvs klints pīlārs, kura virsotnē 
brīnumainā kārtā uztupināti divi mazi templīši, bet uz blakus kalna izkaisītas neparastās Grāmatu klintis un Akmens sēne.
Gliemežu kalni – džungļiem un bambusa mežiem noaugušā augstienē izkaisīti daudzi gliemežu formas kalni visdažādākajos veidolos. 
Kruīzs pa romantisko Li upi – pakalni kā tūkstošgadīgi bruņurupuči iznirst aiz katra nākamā upes līkuma. Vienas no iespaidīgākajām 
rīsu terasēm pasaulē – Longsheng. Kolorītā garmataino Yao cilts. Izbrauciens ar bambusa plostiem pa gleznaino Yulong upi. Daoisma 
Jeruzaleme Longhushan jeb Drakona un Tīģera kalns – vietā, ko ķīnieši dēvē par daoisma paradīzi uz Zemes, radās vienīgā Ķīnā dzimusī 
reliģija. Longhushan tempļi, Ziloņa snuķa klints, kormorānu un karājošos zārku priekšnesumi. Nemirstīgo kalns jeb Huangshan mazais 
brālis Sangqingshan – granīta kalni ar eksotiskām priedēm, kur vērojami krāšņi saulrieti un, ja paveicas, arī mākoņu jūras fenomens. 
Austrumu Dieviete un 123 m augstais klinšu pīlārs Gigantiskā Boa čūska. Antīkais Anhui provinces ciematiņš ar seno dienu auru un lielisku 
lauku ainavas fonu – Xidi. Huangshan jeb Dzeltenais kalns – visslavenākais Ķīnā, tas bieži parādās klasiskās ķīniešu gleznās un pastkartēs 
ar mākoņu jūrā slīkstošām salām.
Cave Fairland – interesanta alu sistēma, kur izskatās, it kā Ēdenes dārzs būtu iekritis pazemē, Aīda valstībā! Gulong kanjona ūdenskritums 
ar iespaidīgu, pār aizu pārkārušos stikla platformu.

09.10.-25.10. ~2495

10.10.-24.10. ~2995

ceļojuma apraksts laiks cena

113



TAIVĀNA UN DIENVIDKOREJA ...AR IELŪKOŠANOS JAPĀNĀ 15 dienas
Lidojums Rīga – Seula un Tokija – Rīga. Viena no desmit tūristu apmeklētākajām pilsētām pasaulē Seula, kurā
dzīvo ceturtā daļa 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. 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 no kontinenta izveda kapitālistiskās Ķīnas valdība 1949. gadā. 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 vispopulārākais 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  – Tokija. Miljonu pilsēta Tokija. Viens no senākajiem un svētākajiem budistu tempļiem Assakusa Kannon, 
šinto ticības svētnīca Meidzi, imperatora pils dārzi. Shichirigahama pludmale un skats uz Japānas svētāko kalnu Fudzi. Kamakura – 
mūsdienās provinciāla pilsētiņa, bet savulaik Japānas politiskā galvaspilsēta, par ko liecina senie tempļi, skaistie japāņu dārzi un pilsētas 
simbols – Lielā Budas statuja.

UZLĒCOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA 13 dienas
Lidojums Rīga – Stambula – Tokija. Miljonu pilsēta Tokija. Viens no senākajiem un svētākajiem budistu tempļiem
Assakusa Kannon, šinto ticības svētnīca Meidzi, imperatora pils dārzi, veikalu arkāde Nakamise, Tokijas tornis – 
galvu reibinošs augstums un plaša panorāma. Unikāla iespēja piedalīties japāņu tradicionālajā tējas dzeršanas 
ceremonijā. Niko nacionālais parks un Kegona ūdenskritums. Skaisti skati uz Japānas svētāko kalnu Fudzi. Ovakudani trošu ceļš un 
Hakones nacionālā parka ezeru kruīzs. Pārbrauciens ar lodes vilcienu uz Kioto. Japānas kultūras šūpulis Kioto. Filozofu taka, tūkstošgadīgā 
Kijomizu svētnīca. Apzeltītais Kinkakudzi templis un Heian svētnīca. Japānas pirmā galvaspilsēta Nara, milzu Budas mājvieta Todaidzi 
templis, Naras parks ar Dieva vēstnešiem briežiem. Rīgas sadraudzības pilsēta Kobe. Vēsturiskā Himeidzi pils. Japānas trešā lielākā pilsēta 
Osaka. Lidojums Osaka – Stambula – Rīga.

KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA 15 dienas
Lidojums Rīga – Bangkoka. Bangkoka: Grand Palace, Zelta Budas un Gulošā Budas tempļi. Izbrauciens ar laivu
pa pilsētas kanāliem. Peldošais tirgus. Kančanaburi – tilts pār Kvai upi. Monu ciema apmeklējums. Ajutaja – 
Taizemes bijusī varenā galvaspilsēta ar iespaidīgām tempļu un piļu drupām. 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 KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH LANTA – AR IELŪKOŠANOS DŽUNGĻOS 15 dienas 59. lpp.

RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ 13 dienas 59. lpp.

02.04.-16.04.
2023. gads

~3195
 

05.04.-17.04.
2023. gads

~3395
 

14.10.-28.10. 1745

12.11.-26.11. 1745

08.04.-20.04. 1525
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PA ĀZIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM – VJETNAMAS TĀLIE UN EKSOTISKIE ZIEMEĻI 16 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja – Rīga. Vjetnamas galvaspilsēta Hanoja ar pagodām, tempļiem un vadoņa Hošimina
mauzoleju. Nomaļā un mazatklātā Mu Cang Chai apvidus rīsu terases ir ne tikai pašas skaistākās Vjetnamā, 
bet noteikti arī vienas no daiļākajām pasaulē. La Pan Tan stāvās rīsu terases gluži kā kaskādes gāžas lejā pa 
kalnu nogāzēm, veidojot iespaidīgas ainavas. Mu Cang Chai pastkarte un simbols – Raspberry Hill rīsu terases. 
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 augstākajiem 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 pār Vjetnamu no augšas. Dīvainākā un ekstravagantāka 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 pūķu 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 fenšui 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 vijas tām cauri. Savdabīgā Kalna Acs – piramīdveida kaļkakmens 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 un 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. 

24.09.-09.10. 1995
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LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS – NO INDOĶĪNAS GLEZNAINĀKAJIEM DABASSKATIEM
LĪDZ KOLORĪTĀKAJĀM CILTĪM 15 dienas
Lidojums Rīga – Hanoja. Hanoja – bijusī Ziemeļvjetnamas, tagad visas valsts galvaspilsēta ar vairāk nekā 600 
pagodām un tempļiem, un komunistiskās Vjetnamas ilggadējā vadoņa Hošimina mauzoleju. Sapa  – franču 
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.

04.04.-18.04.
17.10.-31.10.

1995
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LIELAIS BORNEO CEĻOJUMS AR ATPŪTU MALAIZIJAS POLINĒZIJAS SALĀS 15 dienas
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 – Kota Kinabalu. (Borneo). Mari Mari 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. Sabahas štata galvaspilsēta – Kota Kinabalu. Rungus cilts, kuri valkā pavisam atšķirīgus tautastērpus no citām Sabah kultūrām un 
dzīvo tradicionālajās Long House iezemiešu mājās. Labākais Malaizijas safari brauciens pa Sungai Kinabatangan upi, džungļos meklējot 
Borneo lielo piecnieku: savvaļas orangutanu, Pigmeju ziloni, degunradzi, sālsūdens krokodilu un tikai salai raksturīgo proboscis monkey 
jeb gardeguna mērkaķi ar reti smieklīgu sejas izteiksmi un ļoti garu, neglītu degunu. Gomantong ala – masīva pazemes zāle, kas mudž no 
sikspārņiem, svīres putniem un kukaiņiem.
Labuk Bay gardegunu pērtiķu rezervāta un Borneo Saules lāču centra apmeklējums, kas ir lieliska iespēja kamerās iemūžināt šos 
neparastos Borneo dzīvnieku pasaules iemītniekus. Rainforest Discovery Center ar gaisa tiltiem un skatu platformām virs lietusmežiem. 
Sepilokas Orangutanu centrs, kur salai endēmiskie Borneo orangutani tiek atgriezti džungļu vidē. Mistiskās Agop Batu Tulup alas – to 
nišās saglabājušies daudzi 500–900 gadus seni, grebumiem rotāti koka zārki, kuros iezemieši glabāja savus senčus. Teck Guan kakao ferma 
ar atsvaidzinošo ūdens kaskādi. Basalt Balung Cocos – neparasts, bazalta kolonnu lauks, caur kuru vijas gleznaina un krāčaina džungļu 
upe. Bukit Tengkorak (Skull Hill) jeb tulkojumā Galvaskausu kalns ir daļa no antīka vulkāna krātera un nozīmīgāka arheoloģiskā vieta 
Borneo salā, kur vietējie iezemieši neolīta laikmetā, pirms vairāk nekā 3000 gadiem, veidoja keramikas izstrādājumus un tirgoja tos citām 
tautām reģionā līdz pat 3500 km attālajai Jaunbritānijai Melanēzijā. Malaizijas Polinēzijas salas jeb Tun Sakaran Marine Park, kas ietver 
tropisku salu arhipelāgu Sempornas pilsētiņas apkārtnē, kas ļoti atgādina Polinēzijas salas, – šeit var atrast visu: gan vulkāniskas salas, gan 
gredzena tipa atolus, kristāldzidras lagūnas, mazas saliņas ar palmu birzīm, baltu smilšu strēles, kas iestiepjas Klusajā okeānā, un vienu 
no pasaulē labākajām snorkelēšanas un niršanas vietām. Šo noslēpumaino un tūrisma mazskarto salu arhipelāgu apdzīvo polinēziešiem 
radniecīgā Bajau klejotāju tauta, kuri ceļo no vienas salas uz otru un mitinās primitīvās koka būdiņās uz pāļiem, kā dēļ tos iesaukuši par jūras 
čigāniem. Vulkāniskā, zaļiem kalniem klātā un Polinēzijas salām tik līdzīgā Bohey Dulang sala, kur pagrūts 1 stundas kāpiens kalnā atklāj 
fenomenālu skatu pār arhipelāgu un gredzena formas koraļļu rifu–lagūnu, kas tik ļoti kontrastē ar tumši zilajiem Klusā okeāna ūdeņiem. 
Timba Timba, Sibuan un Mataking salas – Malaizijas Polinēzijas skatu kartītes. Zemūdens pasaules iepazīšana, snorkelējot Mantabuan 
atolā. Brīvajā laikā arī lieliskas daivinga iespējas. 3 atpūtas dienas Borneo pie Klusā okeāna. Iespēja doties ekskursijā uz eksotisko 
Brunejas sultanātu un tā krāšņo, zeltā dekorēto galvaspilsētu Bandarseribegavanu, kur bagātākie pasaules monarhi izpaudušies, radot 
Dienvidaustrumāzijas skaistākās mošejas, kā arī lielāko pili uz Zemes, kurā ietilptu 3 Versaļas pilis. Par Austrumu Venēciju dēvētā Kampung 
Ayer Brunejā – lielākais ūdens ciemats pasaulē. Lidojums Tawau – Kualalumpura. Malaizijas galvaspilsēta Kualalumpura, kas 130 gados 
attīstījusies no tukšas vietas līdz vienai no modernākajām pilsētām pasaulē. Debesskrāpju mežs, tostarp augstākie pasaulē Dvīņu torņi, 
lieliski saglabājušās koloniālā stila ēkas. Batu alas: 272 pakāpieni uz templi, kur 400 m garajās un 120 m augstajās alās lielos svētkos 
pulcējas ap 100 000 hinduistu, lai godinātu Šivu un viņa dēlu Subramandžamu. Lidojums Kualalumpura – Rīga.

ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALĀ 14 dienas 59. lpp.

27.02.-13.03.
2023. gads

~2550
 

06.11.-19.11. 1795
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TROPISKĀS INDONĒZIJAS SALAS: NUSA PENIDA, LOMBOKA, DŽILI UN BALI 15 dienas
Lidojums Rīga – Denpasara – Rīga. Kuģītis uz Nusa Penidas salu. Nusa Penidas sala – viens no Indonēzijas
noslēpumiem, kas valdzina ar glezniem dabasskatiem, simpātiskām pludmalēm un varenām piekrastes klinšu 
ainavām, kurām līdzīgu Indonēzijas salu arhipelāgā nav. Piekrastes klinšu baseins Angels Billabong un Broken Beach, kur okeāns izveidojis 
karsta kriteni ar iespaidīgu klinšu arku. Nusa Penidas slavenākā pastkarte – Kelingking Beach, ko mēdz saukt arī par Tiranozaura pludmali, 
jo masīva klints piekrastē stipri atgādina karaliskā tiranozaura galvu. Teletūbiju kalni, kur zaļo pakalnu ainava atgādina slaveno bērnu TV 
seriālu. Tūkstoš salu skatu laukums (Pulau Seribu) – iespaidīgākais panorāmas skats Nusa Penidā ar izrobotām klintīm un saliņām. Atuh 
Beach un Diamond Beach – gleznains Nusa Penidas stūrītis, kur divas balto smilšu pludmales ieskauj varenas klintis un klinšu saliņas.
Lidojums uz Lombokas salu. 30 m augstais Benang Stokel un 40 m augstais Benang Kelambu ūdenskritums graciozi kā līgavas plīvurs krīt 
pār zaļojošu klinti. Vairāk nekā 200 gadus senie Narmadas karaliskie dārzi, kas ataino majestātisko Ridžani vulkānu miniatūrā. Lingsar 
templis un svētie avoti. Divas atpūtas dienas eksotiskajā Lombokas salā ar iespēju doties papildu ekskursijās uz salas gleznainākajām 
piekrastes klintīm un pludmalēm, un Sendang Gile un Tiu Kelep ūdenskritumiem Lombokas džungļos. Atpūtas izbrauciens ar laivu uz 
koraļļu rifu ielenktajām Gili Meno un Gili Air salām – tās slavu ieguvušas, pateicoties baltām smilšu pludmalēm, kristāldzidrajam ūdenim 
un krāšņajai zemūdens pasaulei, sniedzot ceļotājiem klusu, tropisku idilli prom no automašīnu gūzmas. Lidojums uz Bali salu.
Ekskursijas Bali salā, vērojot rīsu terases, palmu ieskautas pludmales, vulkānus, zemūdens valstību, hinduistu tempļus, lietusmežus un 
Bali kultūras šovus. Ubud – Bali salas kultūras centrs un slavenās rīsu terases. Tanah Lot okeāna templis jau kļuvis par salas simbolu un 
izdaiļo tūristu pastkartītes. Pērtiķu vērošana Svētā Pērtiķu meža džungļos. Senais karaļu dārzs Taman Ayun. 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. 2 atpūtas dienas Ēdenes dārzā – tropiskajā Bali salā.

06.04.-20.04. 1945
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LIELAIS ZUNDA SALU CEĻOJUMS:
FLORESA, KOMODO, SUMBA, BALI UN NUSA PENIDA (INDONĒZIJA) 16 dienas
Kaut kur tālu, tālu, otrā pasaules malā, iesprostota starp Āziju un Austrāliju atrodas noslēpumaina salu grupa,
ko sauc par Zunda salām jeb vietējo valodā Nusa Tenggara. Tā ir vieta, kur pa zemi staigā drakoni – par 
vienu no septiņiem pasaules  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 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  – Denpasara. Lidojums Denpasara  – Waingapu (Sumbas sala). Sumbas salas pastkarte  – klinšu iesprostotā Weekuri 
lagūna ar īpaši dzidru un kārdinošu ūdeni, kurā atveldzēties. 90 m augstais Lapopu ūdenskritums ir ne tikai viens no augstākajiem 
Zunda salu arhipelāgā, bet arī viens no skaistākajiem. Par salas simbolu kļuvušais Ratenggaro ciems, kur lieliski saglabājušās īpatnējās 
Sumbas arhitektūras būdas ar īpaši augstiem salmu jumtiem, kas gluži vai sniedzas debesīs, bet no ciema paveras pasakains skats 
uz vietu, kur Krokodilu upe tiekas ar okeānu. Gleznainā Watumalandong piekraste, kuru izdaiļo varenas klintis un nelielas arkas. 
Bawana – skaistākā Sumbas pludmale, kurai pāri pārliekusies iespaidīga klinšu arka. Tanggedu kanjons un ūdenskritums, kas paslēpies 
vienā no gleznainākajiem un nomaļākajiem Sumbas salas stūrīšiem. Savulaik vietējās karalistes centrs, kur dzīvoja karaliskā ģimene – 
tradicionālais Praiyawang ciems, kas lepojas ar 9 valdnieku ģimenes kapenēm ciemata vidū. Walakiri pludmale un tās neparastais, bet 
ļoti fotogēniskais Pigmeju mangrovju mežs (Pygmy mangroves). Waikelo Sawah kaskāde ar īpaši skaistu ūdens alu–grotu. Praijing – 
viens no fotogēniskākajiem tradicionālajiem ciematiem Sumbas salā, kur, šķiet, apstājies laiks pirms dažiem gadsimtiem. Par Sumbas 
Stounhendžu dēvētie akmens totēmi un monolīti Pasunga ciema apkārtnē. Balto smilšu pludmale Mandorak Beach, kas paslēpusies no 
okeāna starp kaļķakmens klintīm. Atpūtas diena Sumbas salā pie plašās Pantai Kita pludmales.
Lidojums Tambolaka (Sumba) – Ende (Floresas sala). Floresa – interesantākā no Zunda arhipelāga salām, kuru, pateicoties zaļumam un 
dabas krāšņumam, portugāļu kuģotāji nodēvēja par Ziedu salu (Flores). 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. Savdabīgā zilo oļu pludmale 
Penggajawa. Palmu ieskautie Mangeruda karstie avoti. Izvietojies Inerie vulkāna pakājē, Bena ciems ir labākais Ngada cilts paraugs ar 
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. Lidojums Bajawa – Labuan Bajo (Floresas sala).
Atpūtas diena Floresas salā, pludmalē pie Labuan Bajo. 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 salas pastkarte – slavenās Ubudas rīsu terases. Pērtiķu vērošana Svētā Pērtiķu meža 
džungļos. Goa Gajah jeb Ziloņu ala – 10. gs. klintī veidota svētnīca, kuras ieeju rotā filigrāni kalta akmens siena. 
Kuģītis uz Nusa Penidas salu. Nusa Penidas sala – viens no Indonēzijas noslēpumiem, kas valdzina ar glezniem dabasskatiem, simpātiskām 
pludmalēm un varenām piekrastes klinšu ainavām, kurām līdzīgu Indonēzijas salu arhipelāgā nav. Piekrastes klinšu baseins Angels 
Billabong un Broken Beach, kur okeāns izveidojis karsta kriteni ar iespaidīgu klinšu arku. Nusa Penidas slavenākā pastkarte – Kelingking 
Beach, ko mēdz saukt arī par Tiranozaura pludmali, jo masīva klints piekrastē stipri atgādina karaliskā tiranozaura galvu. Teletūbiju kalni, 
kur zaļo pakalnu ainava atgādina slaveno bērnu TV seriālu. Tūkstoš salu skatu laukums (Pulau Seribu) – iespaidīgākais panorāmas skats 
Nusa Penidā ar izrobotām klintīm un saliņām. Atuh Beach un Diamond Beach – gleznains Nusa Penidas stūrītis, kur divas balto smilšu 
pludmales ieskauj varenas klintis un klinšu saliņas. Lidojums Denpasara – Rīga.

05.11.-20.11. 2995
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NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ ŪDENSKRITUMIEM – ASV UN KANĀDA 11 dienas
Lidojums Rīga – Ņujorka – Rīga. Debesskrāpju pilsēta Ņujorka: demokrātijas simbols Brīvības statuja, Empire 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 14 dienas
Lidojums Rīga – Sanfrancisko. Romantiskā Zelta vārtu tilta un mazo, stāvo ieliņu pilsēta Sanfrancisko. Yosemite 
nacionālais parks – majestātiski kalni un meži, kas ilgu laiku kavēja kolonistu nokļūšanu līdz okeānam. Nāves 
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.

AĻASKAS KRUĪZS UN KANĀDA 
...NO LEDĀJIEM UN FJORDIEM LĪDZ KLINŠU KALNIEM UN SMARAGDA EZERIEM 15 dienas
Ierobežoto vietu dēļ, stingri iesākām pieteikties līdz 1. jūnijam!
Lidojums Rīga – Ankoridža. Alaska Wildlife Conservation Center, kas kalpo kā brīvdabas rehabilitācijas centrs 
grizlilāčiem, caribou ziemeļbriežiem, muskusvēršiem, elkiem un daudziem citiem vietējiem zvēriem. 7 nakšu kruīzs gar Aļaskas piekrasti, 
vērojot fjordus, jūras dzīvniekus, ledājus un zeltraču pilsētiņas. Aļaskas Inside Passage – viens no planētas gleznainākajiem jūras ceļiem 
ar iekšējo kanālu sistēmu, augstiem kalniem, salām un klintīm. Hubbard Glacier – lielākais Ziemeļamerikas kontinenta ledājs, kurš kā 
gigantiska siena 40 stāvu debesskrāpja augstumā paceļas virs Disenchantmant Bay jeb Atslābuma līča. Mazā un skaistā zelta drudža koka 
pilsētiņa Ketchikan. Indiāņu totēmu ciemi. Iespēja doties panorāmas lidojumā pār pasakaino Misty fjordu un tā ūdenskritumiem. Aļaskas 
galvaspilsēta Džuno. Mendenhall ledājs, kura apkārtnē bieži sastopami melnie lāči. Skagveja  – simpātiskākā zeltraču pilsēta Aļaskā. 
Iespēja doties vienā no skaistākajiem vilciena braucieniem pasaulē pa gleznaino un seno Klondaikas ceļu White Pass & Yukon Route 
train un panorāmas lidojumā pār elpu aizraujošo Glacier Bay, tā fjordiem, sniegotajiem kalniem un ledāju upēm. Ledus karalienes 
valstība Glacier Bay nacionālais parks – izbrauciens ar kuģi pa līci, meklējot roņus, ūdrus, vaļus, orkas un jūras lauvas starp milzīgajām un 
zilganajām ledāju sienām, kuras ieslīd fjordu ūdeņos un drūpot veido leduskritumus.
Trešā lielākā Kanādas pilsēta Vankūvera ar sniegotiem kalniem un priežu mežiem fonā. Howe Sound fjords. Prestižais kalnu kūrorts Vistlera. 
Wells Grey dabas parks – Kanādas ūdenskritumu pasaule. Klinšu kalnu grēda ar dziļām aizām un kanjoniem, sniegotām virsotnēm un 
bezgalīgiem ledājiem. Sirreālistiskās, neticami skaistās ainavas Banff nacionālajā parkā, kura lielākās zvaigznes ir tirkīzzilais Lake Moraine 
un iezaļganais Lake Lousie ezers. Icefield Parkway – viens no pasaulē gleznainākajiem ceļiem. Athabasca ledājs un brīnumainais 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 Falls ūdenskritumu, kas gleznaini krīt vienā no Klinšu kalnu ielejām. Mount Robson – augstākais kalns 
Kanādas Rokijos. Lāčiem un dzīvniekiem bagātais Jasper nacionālais parks, par kura smaragda un tirkīza krāsas ezeru skaistumu jūsmojuši 
ceļotāji jau gadu simtiem. Rodeo pilsēta Kalgari – vārti uz Kanādas mežonīgajiem rietumiem. Lidojums Kalgari – Rīga.

16.05.-26.05. 2495

27.04.-10.05.
14.09.-27.09.

2695
 

09.09.-23.09. 4195
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MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS 15 dienas
Lidojums Rīga – Mehiko. Mehiko: Zokalo – laukums galvaspilsētas centrā – vieta, kur sāka veidoties Mehiko.
Antropoloģijas muzejs ar lielākajām Meksikas arheoloģijas un mākslas vērtībām. Gvadelupes 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.

MEKSIKAS GRAND TOUR – NO MARIAČI ZEMES DABAS PASTKARTĒM
LĪDZ CENTRĀLAMERIKAS DIŽĀKAJĀM CIVILIZĀCIJĀM 15 dienas
Lidojums Rīga – Mehiko. Mehiko: Zokalo – laukums galvaspilsētas centrā – vieta, kur sāka veidoties Mehiko.
Antropoloģijas muzejs ar lielākajām Meksikas arheoloģijas un mākslas vērtībām. Gvadelupes baznīca – katra 
meksikāņa svētākā vieta. Grandiozās Mēness un Saules piramīdas Teotivakanā.
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, lietusmežu ieskautā Palenke un tās smalkie maiju arhitektūras šedevri. Neparastais bazalta stabu kanjons – 
Basaltic Prisms of Hidalgo. 16. gs. Hacienda Santa Maria Regla vēsturiskais dārgmetālu kausēšanas komplekss. Klasiskās Verakruzas 
civilizācijas (totonaku) galvaspilsēta El Tajin – viens no lieliskākajiem piramīdu kompleksiem Meksikā. Los Voladores lidojošie vīri – antīks, 
totonaku civilizācijas rituāls. Verakruza  – pirmā pilsēta Ziemeļamerikas kontinentā, kuru 1519. g. dibināja konkistadors un Acteku 
impērijas iekarotājs Ernans Kortess. Tlacotalpan – UNESCO sarakstā iekļautā koloniālā laikmeta vecpilsēta ar krāsainiem namiem. 50 m 
augstais un 40 m platais Salto de Eyipantla ūdenskritums, kurš pasaules slavu ieguva pēc Mela Gibsona kulta filmas Apokalipto iznākšanas. 
Vulkānu izveidotais un vulkānu ieskautais Catemaco ezers ar Nanciyaga rezervātu un Pērtiķu salu, kur mitinās plaša makaku populācija. 
40 tonnas smagā La Cobata – lielākā no Olmeku kultūras milzīgajām akmens galvām, ar ko tik ļoti izcēlās šī vecākā Meksikas civilizācija. 
Lietusmežu pārņemtā un dziļos tropu mežos noslēptā antīkā maiju lielpilsēta Calakmul – tagad šeit klejo meža dzīvnieki, un tās piramīdas 
spraucas laukā no biezo džungļu segas, bet savulaik tā bija visa reģiona galvaspilsēta un galvenā sāncense varenajai Tikalai par ietekmi 
un varu maiju pasaulē. Kohunlich maiju senpilsētas drupas, kuras spožākā zvaigzne ir unikālais Masku templis. Becan – nozīmīga maiju 
civilizācijas senpilsēta un vienīgā, kas bija tik labi nocietināta ar mūri un aizsarggrāvi. Veldzējoša pelde kopā ar zivīm maģiskajā Ikil Cenotes 
alā–pazemes ezerā. Viens no lieliskākajiem maiju arhitektūras ansambļiem Čičenica. Xkeken un Samula cenotes – brīnumainās Jukatanas 
pussalas pazemes valstības. Atpūta Karību jūras kūrortā Maiju rivjērā All Inclusive 4* viesnīcā. Lidojums Kankuna – Mehiko – Rīga.

07.03.-21.03. 2895

11.11.-25.11. 2995

ceļojuma apraksts laiks cena



122

CENTRĀLAMERIKAS GRAND TOUR:
KOSTARIKA, NIKARAGVA, PANAMA, SALVADORA, HONDURASA, BELIZA UN GVATEMALA 20 dienas
Lidojumi Rīga – Panama un Gvatemala – Rīga. 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. Lidojums Panama  – Sanhosē. Kostarikas galvaspilsēta Sanhosē. Bagātā 
krasta augstākais vulkāns Irazu un tā smaragdzaļais krātera ezers. Nuestra Senora de Los Angeles bazilika – 
Kostarikas Vatikāns. Mēness ainavas Volcan Poas nacionālajā parkā  – dūmojošs vulkāns ar tirkīzzilu krātera 
ezeru, burbuļojošiem dubļu laukiem un pasaulē lielāko aktīvā vulkāna 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. 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. 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 mužīgi dūmojošo Masajas 
vulkānu. Ceļojuma kulminācija ir Masajas vulkāna nakts tūre, kuras laikā parasti var redzēt ļoti retu skatu – oranžo, dzīvo lavu vulkāna 
krāterī. Senāk Spānijas kroņa, bet tagad Nikaragvas lepnums – 1524. g. dibinātā Granāda, vecākā pilsēta. Nikaragvas ezers – pārliecinoši 
lielākais ezers Centrālamerikā. Salvadoras pastkartes – Cerro Verde vulkānu nacionālais parks un Lago Coatepeque krātera ezers. Par Maiju 
Pompejiem sauktā Joya de Ceren – seno maiju civilizācijas ciemats Salvadorā, kuru pilnībā aprija vulkānu pelni. Hondurasas galvenais 
lepnums – Kopanas senpilsētas drupas, kuras tiek uzskatītas par maiju pasaules Atēnām, jo šeit šīs civilizācijas māksla sasniedza savu 
visaugstāko virsotni. Izbrauciens ar laivu pa džungļu ieskauto Rio Dulce upes kanjonu uz afrokarībiešu pilsētiņu Livingstonu. Atpūtas 
pauze Playa Blanca pludmalē pie Karību jūras Gvatemalā. Izbrauciens ar laivu uz tropiskajām Sapodilla Cayes saliņām Belizā un otru 
lielāko rifu sistēmu pasaulē  – Belizas Barjerrifu. 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 agrīnajā 
klasiskajā periodā (250.–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. Senā Gvatemalas galvaspilsēta un viena no vecākajām un skaistākajām 
pilsētām abās Amerikās – Antigva, kas izvietojusies trīs vulkānu pakājē. 

22.11.-11.12. ~4545

ceļojuma apraksts laiks cena

CENTRĀLAMERIKA UN DIENVIDAMERIKA
Gvatemala / Hondurasa / Beliza / Kostarika / Nikaragva / Panama /
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BRAZĪLIJA AR ATPŪTU KOPAKABANAS UN KOSTA VERDES PLUDMALĒS 13 dienas 59. lpp.

ARGENTĪNA UN BRAZĪLIJA AR IELŪKOŠANOS ČĪLĒ UN URUGVAJĀ 14 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ iesakām pieteikties līdz 1. jūlijam!
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.

28.10.-09.11. 2925

14.11.-27.11. 3975

ceļojuma apraksts laiks cena

Salvadora / Brazīlija / Argentīna / Čīle / Urugvaja
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EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU 3 –
NEIZZINĀTĀ ARGENTĪNA GAR ANDU KALNIEM UN ČĪLES ROBEŽU 18 dienas
Atklāj Dienvidamerikas vislielāko noslēpumu pirmais! Ceļojums pa vienu no unikālākajiem Dienvidamerikas
nostūriem, apmeklējot neparastākos kontinenta dabas fenomenus un ainavas! Ceļojuma noslēgumā 
augstkalnu apstākļi (3500–4300 m) ar pakāpenisku aklimatizāciju.
Lidojums Rīga – Buenosairesa – Bariloče un Salta – Buenosairesa – Rīga.
7 dienu ekspedīcija ar džipiem pa Puna reģionu  – vienu no planētas neskartākajiem, dīvainākajiem un 
krāsainākajiem apvidiem, apbrīnojot ne tikai Andu kalnu un vulkānu skatus, bet arī Mēnesim un Marsam līdzīgas 
ainavas! Talampaya nacionālais parks – sarkanu, dīvainu formu klinšu un kanjonu apvidus, kas atgādina skatus 
no mežonīgajiem rietumiem. Ischigualasto dabas parks – plašāk pazīstams kā Valle de la Luna jeb Mēness ieleja, 
šī parka ainavas tiešām liek uzdot jautājumu, vai mēs tiešām atrodamies uz Zemes? Cancha de Bochas – neparasts, futbola bumbas izmēra 
un formu akmeņu lauks Ischigualasto parkā. Laguna Brava – 6700 m augstu Andu vulkānu un nelielu geizeru ieskauts augstkalnu ezers, 
ko iecienījušas flamingu un vikunju kolonijas. Quebrada el Penon jeb Krāsainie kalni pie Laguna Brava ezera. Chilecito – it kā nepietiktu 
ar plašajiem kaktusu laukiem un sniegotām Andu virsotnēm fonā, šī 19. gs. zeltraču pilsētiņa dižojas ar savu Jēzus Kristus statuju un 
35 km garo Cable Carril gaisa vagoniņu uz kalnu raktuvēm, kas bija tā laika inženierijas brīnums. Senās Inku impērijas dienvidu provinces 
galvaspilsēta un iespaidīgākā arheoloģiskā vieta Argentīnā – El Shincal drupas.
Campo de Piedra Pomez – iespējams, vissirreālākā vieta Puna reģionā ar baltu klinšu labirintu pelēkā tuksnesī, kas izskatās kā akmenī 
sastinguši okeāna viļņi vētras laikā. Laguna Carachi Pampa – sārtas ūdens nokrāsas lagūna Carachi vulkāna pakājē. Dunas Blancas – 
iespaidīgas balto smilšu kāpas, kas iegūlušās starp pelēcīgo līdzenumu un brūnajiem kalniem. Volcan Alumbrera vulkāns un melnie lavas 
lauki. 150 km garais Salar de Antofalla – garākais sāls līdzenums pasaulē, kas izvietojies starp Andu grēdām Čīles pierobežā. Krāsainie 
dabas baseini un pazemes avoti Ojos del Campo Antofalla. 
Vulkāniska saliņa, kas paceļas virs sāls okeāna  – bēšīgais Salar de Arizaro sāls līdzenums ar perfekto, konusa formas Cone de Arita 
vulkānu – iespējams, visfotogēniskākā vieta Argentīnas ekspedīcijā! Kristāldzidri, tirkīzzilas nokrāsas dabas baseini baltā sāls līdzenumā – 
Ojos de Mar. Desierto del Labirinto, ko vietējie labāk pazīst kā Desierto del Diablo jeb Velna tuksnesi – sarkanu pakalnu ieskauts smilšu 
līdzenums, kas raisa neglābjamas asociācijas, it kā staigātu pa Marsu! Viaducto La Polvorilla – varens dzelzceļa tilts pāri kanjonam, pa kuru 
joprojām kursē leģendārais Tren de la Nubres (Vilciens uz mākoņiem). Kaktusu un krāsaino kalnu masīvs Quebrada del Toro. Vissimpātiskākā 
koloniālā pilsēta Argentīnā – 16. gs. dibinātā Salta. 
Par Argentīnas Šveici iesauktais Parque Nacional Nahuel Huapi – valsts vecākais nacionālais parks, kas sargā tā saucamo Patagonijas Ezeru 
rajonu, kur starp zaļām ielejām un kalniem izskaisīti desmitiem dažādu ezeru. Patagonijas Ezeru rajona centrs Bariloče – simpātiska kalnu 
pilsētiņa Nahuel Huapi ezera krastā. Baltais Cerro Tronador kalns ar Ventisquero Negro melno ledāju, kas zaļgani-brūnajā lagūnā veido 
mazus aisbergus. Cerro Campenario kalns un panorāmas laukums, kuru National Geographic iekļāvis Top 10 gleznaināko pasaules skatu 
sarakstā. Viens no gleznainākajiem ceļiem Argentīnā, kas ved gar 7 kalnu ezeriem, – Ruta de los Sietes Lagos. Volcan Lanin – nacionālais 
parks Čīles pierobežā, kura galvenā zvaigzne ir 3747 m augstais, ar baltu sniega cepurīti klātais, piramīdas formas vulkāns Lanin. 
Laipni lūgti uz Mēness – džipu tūre pa vulkāniskajām pampas ainavām La Payunia rezervātā. Pozo de las Animas – divas karsta kritenes, 
kurās iegūlušies tumši zaļi krātera ezeriņi. Tirkīzzilais Laguna de la Nina Encantada dabas baseins.
Elegantā un parkiem bagātā Mendozas pilsēta – gaučo zemes vīndaru citadele, kur top labākie šīs zemes vīni, tostarp no Argentīnai tik 
raksturīgajām Malbec vīnogām. Vīna darītavas apmeklējums. Akonkagva (6962 m) – sniegiem klātais Dienvidamerikas jumts un augstākā 
virsotne pasaulē ārpus Lielās Himalaju grēdas. Košām krāsām bagātais Punta del Inca klinšu tilts – viens no Argentīnas dabas brīnumiem, 
kuru senie inki izmantoja, lai šķērsotu Rio de la Cuevas upīti. 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.

12.03.-29.03.
2023. gads

~4995
 

ceļojuma apraksts laiks cena

DIENVIDAMERIKA
Argentīna / Peru
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SENĀ INKU ZEME PERU AR VARAVĪKSNES KALNU 14 dienas
Lidojums Rīga – Lima – Rīga. Peru Republikas galvaspilsēta Lima, dēvēta par karaļu pilsētu. Paracas nacionālais 
parks ar Playa Roja sarkano 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 apjozta 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 izrobojuši dažādās 
formās. Pasaulē visaugstāk kuģojamais un Dienvidamerikas lielākais ezers Titikaka. Uros cilts peldošo, no niedrēm veidoto salu 
apmeklējums. Sillustani torņi – pirmsinku 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 – Lima.

PERU LIELĀ TŪRE – NO MAČU PIKČU UN KOLKAS KANJONA
LĪDZ AMAZONES DŽUNGĻIEM UN VARAVĪKSNES KALNAM 15 dienas
Lidojums Rīga – Lima – Rīga. Peru Republikas galvaspilsēta Lima, dēvēta par karaļu pilsētu. Paracas nacionālais 
parks ar Playa Roja sarkano 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 apjozta 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 izrobojuši dažādās 
formās. Pasaulē visaugstāk kuģojamais un Dienvidamerikas lielākais ezers Titikaka. Uros cilts peldošo, no niedrēm veidoto salu 
apmeklējums. Sillustani torņi – pirmsinku 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. Iespeja 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.

07.03.-20.03. 3395

01.11.-15.11. 3695

ceļojuma apraksts laiks cena
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KOLUMBIJA AR ELDORADO ZUDUŠĀS PILSĒTAS TREKINGU 15 dienas
5 dienu pārgājiens uz mistisku, pamestu, antīkas civilizācijas pilsētu dziļi Kolumbijas džungļos – Ciudad Perdida – 
vietu, kur radās mīts par noslēpumainu un ļoti bagātu zemi, kuru ieskauj zelta un smaragda kalni, ko vēlāk 
nosauca par Eldorado. Tas ir viens no kontinenta leģendārākajiem trekingiem un Indiana Džonsa cienīgs 
piedzīvojums – 50 km pa takām, šķērsojot džungļu biezokņus, kalnu upītes, ielejas un Sierra Nevada de Santa 
Marta kalnus uz vairāk nekā 1200 gadus seno Tayrona civilizācijas galvaspilsētu, ko spāņu konkistadori tā arī 
nespēja atrast.
Lidojums Rīga  – Bogota  – Rīga. Kolumbijas galvaspilsēta Bogota ar latīnisko noskaņu, piemīlīgo koloniālo 
kvartālu, salsas klubu dzīvi un Montserratas klosteri kalna galā. Slavenais Zelta muzejs ar lielāko zelta izstrādājumu kolekciju pasaulē, 
savāktu no daudzajām Amerikas civilizācijām, par dažām no kurām vairs klīst tikai mīti un leģendas. Zipakiras sāls raktuves un Sāls 
katedrāle 200 m dziļumā zem zemes. Mītiem apvītā Laguna de Guatavita, kur ar zelta putekļiem klātais Muisca cilts virsaitis upurēja 
dieviem zeltu un dārgakmeņus ezera ūdeņos. Villa de Leyva – simpātiska mazpilsētiņa Andu kalnu pievārtē ar milzīgu koloniālās ēras 
laukumu. Lidojums uz Kartahenu. Kartahena – visromantiskākā Latīņamerikas koloniālā pilsēta, kuras biezie mūri un forti savulaik sargāja 
spāņu sazagto zeltu, bet tagad izcili saglabājušos arhitektūras dārgumus šauro ieliņu labirintos un baznīcu ieskautajos laukumos. Unikāla 
relaksācija dubļu vulkānā – Volcan de Lodo El Totumo. Iespēja doties uz tropisko, koraļļu ieskauto Islas del Rosario saliņu arhipelāgu 
Karību jūrā. Vecākā pilsēta Dienvidamerikas kontinentā – Santamarta. Tayrona nacionālais parks ir kā vārti uz mistisko Eldorado, jo tieši 
šajā novadā radās mīts par noslēpumaino Zelta zemi. Idilliskās Karību jūras pludmales, tairona indiāņu senpilsētas drupas un skaistākie 
Kolumbijas džungļi Tayrona parkā. Ceļojuma kulminācija un lielais piedzīvojums – 5 dienu trekings uz Eldorado – leģendāro Ciudad 
Perdida zudušo pilsētu Kolumbijas džungļos. Lidojums Santamarta – Bogota.
Maksimālais grupas lielums 20/21 ceļotājs!

18.11.-02.12. 2895

DIENVIDAMERIKA
Kolumbija

ceļojuma apraksts laiks cena



127

AUSTRĀLIJA – VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU AR ATPŪTU PIE LIELĀ BARJERRIFA 15 dienas
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, Bondi pludmale u. c. Dienas izbrauciens uz Zilo kalnu reģionu: Džeimsona 
ieleja un slavenās Trīs māsu klintis, noskaidrosim, no kurienes rodas zilā dūmaka virs ielejām. 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 un glāze dzirkstoša Austrālijas vīna, 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 
parkā, 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  16 dienas
Ierobežoto aviobiļešu dēļ iesakām pieteikties līdz 1. augustam!
Lidojums Rīga  – Oklenda – Rīga. 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, fumarolām, 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 jeb Orakei Korako – ģeotermālais parks, kura ainavas liek 
apšaubīt acīm redzamo. Relaksācija maori gaumē Wairakei Terraces Thermal spa. Huka ūdenskritums. Atpūta Taurangas zeltainajā smilšu 
pludmalē pie Pārpilnības līča un kāpiens Maunganui kalnā. Lidojums Rotorua – Velingtona. Jaunzēlandes galvaspilsēta Velingtona. Valsts 
dārgumu krātuve jeb Te Papa muzejs. Prāmis uz dienvidu salu, šķērsosim Kuka straumi, vienā pusē vērojot Tasmana jūras, otrā – Klusā 
okeāna ainavas. Cape Foulwind iespaidīgie stāvkrasti un pastaiga līdz roņu kolonijai. 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. Matesona ezers, virs kura fotogēniski 
paceļas sniegotās 3497 m augstā Tasmana un 3724 m augstā Kuka kalnu virsotnes. Aspiring nacionālā parka zilie kalnu upes baseini. Senā 
zeltraču pilsētiņa Arrowtown. Kvīnstauna – Wakatipu ezera un Remarkables kalnu grēdu ieskāvumā, kalpo kā vārti uz gleznaino Fjordu 
nacionālo parku. Iespēja doties uz majestātisko Milford Sound fjordu vai pavadīt aktīvu dienu Kvīnstaunā, pasaules aktīvās atpūtas 
galvaspilsētā. Jaunzēlandes elegantākā pilsēta Danīdena ar skaistām koloniālā laikmeta ēkām. Tuneļa pludmales krasts, kur okeāns 
vairāk nekā 7 km garumā ir izgrauzis piekrastes klintis, vietām veidojot savdabīgas arkas un tuneļus. Otago pussala ar karalisko albatrosu 
un zilo pingvīnu kolonijām.

13.02.-27.02.
2023. gads

~5175
 

07.11.-22.11. ~4895

AUSTRĀLIJA UN OKEĀNIJA
Austrālija / Jaunzēlande

ceļojuma apraksts laiks cena



CEĻOJUMI PĒC IZBRAUKŠANAS DATUMA 2022

JANVĀRIS            
SVEĶUPE UN LENČUPES KANJONS  22 1  34/24/20/10 15
AR SLĒPĒM PIEBALGAS PAKALNOS  29 1  35/25/20/10 15
FEBRUĀRIS            
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI   5 2  70 37
BRASLAS, AMATAS UN GAUJAS LEDUSKRITUMI  11 1  27/22 12
KALNU SLĒPOŠANA SLOVĀKIJĀ, AUGSTIE UN ZEMIE TATRI  13 8  325 70
LIELAIS RIETUMĀFRIKAS CEĻOJUMS F 13 18  2895 109
CITRONI MENTONĀ UN KARNEVĀLS NICĀ F 17 6  795 82
IGAUNIJAS LEDUSKRITUMI   19 2  70 37
MARTS            
KAZIUKAS SVĒTKI VIĻŅĀ  5 2  75 47
BRĪVDIENAS FARAONU ZEMĒ ĒĢIPTĒ F 5 8  875 106
MEKSIKAS LIELAIS CEĻOJUMS F 7 15  2895 121
SENĀ INKU ZEME PERU AR VARAVĪKSNES KALNU F 7 14  3395 125
TARTU   12 1  35/25/5 35
KALNU SLĒPOŠANA SLOVĀKIJĀ, AUGSTIE UN ZEMIE TATRI  13 7  285 70
SPA BRĪVDIENAS POLIJĀ UN LIETUVĀ  17 4  260 69
ATLANTĪDAS VIRSOTNES – KANĀRIJU SALAS, TENERIFE
AR IESPĒJU APMEKLĒT GRANKANĀRIJU F 17 8  1245 91
VECRĪGAS PIRMSĀKUMI UN ARHITEKTŪRA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU  19 3 H  6/1 8
VIESATAS UPESLOKU TAKAS  19 1  29/19/20/10 15
TALLINA UN TARTU  19 2  83 37
ARĀBU EMIRĀTI – DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA F 20 9  1245 58
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE F 20 12  1195 106
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ F 25 15  1895 112
MŪSDIENU ARHITEKTŪRA RĪGAS CENTRĀ KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU  26 3 H  6/1 8
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS  26 2  77 47
APRĪLIS            
MANGAĻSALAS NOSLĒPUMI KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU  2 3,5 H  6/1 8
MORDANGAS MEŽA EZERU SONĀTE  2 1  35/25/20/10 15
PIEKTAIS GADALAIKS SOOMĀ NACIONĀLAJĀ PARKĀ  2 1  50/5 35
TOSKĀNA UN ELBAS SALA F 3 8  745 93
LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS – NO INDOĶĪNAS GLEZNAINĀKAJIEM DABASSKATIEM
LĪDZ KOLORĪTĀKAJĀM CILTĪM F 4 15  1995 116
TROPISKĀS INDONĒZIJAS SALAS – NUSA PENIDA, LOMBOKA, DŽILI UN BALI F 6 15  1945 118
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME F 7 11  1225 107
RĪTABLĀZMAS ZEME VJETNAMA AR ATPŪTU NOSLĒPUMAINAJĀ CAT BA SALĀ HALONGAS LĪCĪ  F 8 13  1525 59
MIERA IELA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU  9 3 H  6/1 8
RĪGAS VĀRTI – DAUGAVGRĪVA KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU  9 3,5 H  6/1 8
NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS  9 2  98 47
LAIŽAM DABĀ KOPĀ AR MĀRI OLTI  10 1  35/25/1 11
DIEVA BUČA SICĪLIJA LIELDIENĀS F 10 8  1075 94
PAVASARIS BENELUX VALSTĪS F 11 7  645 85
SAPNIS PAR PARĪZI F 13 5  645 82
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI UN KAPRI SALA LILEDIENĀS F 13 8  895 94
ROMA – MŪŽĪGĀ UN MŪŽAM MAINĪGĀ F 13 5  645 94
LIELDIENAS SENAJĀ NAVARRAS GALVASPILSĒTĀ PAMPLONĀ F 14 5  665 87
STAMBULA TULPJU ZIEDĒŠANAS LAIKĀ F 15 5  595 103
LIELIE KAPI KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU  16 3 H  6/1 8
CECĪĻU UN CĪRULĪŠU DABAS TAKAS LIELDIENĀS  16 1  30/25 12
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI  16 2  77 37
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ  18 7  495 84
PAREIZTICĪGO LIELDIENAS GRIEĶIJĀ F 19 8  965 98
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS F 21 8  645/795 58
ZIEDU SVĒTKI HOLANDĒ F 21 7  695 85
BRĪVDIENAS LISABONĀ UN APKĀRTNĒ F 22 5  725 89
SARKANDAUGAVA KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU  23 3 H  6/1 9
VĒSTURES LĪKLOČI KURZEMĒ KOPĀ AR ROBERTU ĶIPURU   23 2  85 29
ZEBRUS EZERS UN KRIEVKALNI  23 1  30/20/20/10 15
UZ DIENVIDLIETUVU NARCIŠU LAIKĀ  23 2  88 48
DIKĻU APKĀRTNE KOPĀ AR VIKU (VIKTORU KALNIŅU)  24 1  30/5 11
PAVASARA ZIEDONIS PIE MADŽORES EZERA F 24 8  795 94
PAVASARIS BEĻĢIJĀ, HOLANDĒ UN VĀCIJĀ F 25 7  625 85
ATLANTIJAS OKEĀNA GLEZNAINĀS AZORU SALAS F 27 10  1995 91
MEŽONĪGIE RIETUMI F 27 14  2695 120
BRĪVDIENAS MADRIDĒ UN APKĀRTNĒ F 28 4  695 87
BRĪVDIENAS FĒRU SALĀS F 29 4  1145 62
PAVASARA BRĪVDIENAS PORTUGĀLĒ F 29 8  995 89
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI SALA F 29 6  795 97

128

maršruta nosaukums lidojums dat. dienas  cena lpp.



VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ F 29 8  695 99
DIENVIDIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS  30 2  90/60 37
MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS F 30 9  450 56
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ  30 9  345 74
VĪNE UN DONAVAS LOKS  30 5  295 76
SORBU ZEME, DRĒZDENE UN BASTEI KLINŠU PARKS  30 5  270 80
PAVASARIS LUĀRAS IELEJAS PILĪS UN DĀRZOS F 30 6  875 83
MAIJS            
KUR ZAĻĀ SAULE GOZĒJAS UN BALTĀ DĀMA SPOKOJAS  1 1  35 27
BRĪVDIENAS BUDAPEŠTĀ  1 5  270 70
MORĀVIJAS–SILĒZIJAS MOZAĪKA UN PRĀGA  1 7  295 79
PAVASARA BRĪVDIENAS MALJORKĀ F 1 8  995 88
ITĀLIJAS UN AUSTRIJAS PARKU PAVASARA ELEGANCE F 1 9  745 95
AUGUSTOVAS KANĀLI, BELOVEŽAS GĀRŠA UN SUVALKU DABAS PARKS  2 3  195 67
TBILISI UN MELNĀ JŪRA F 3 6  595 100
IMULAS UN AMULAS KRASTI VIZBUĻU ZIEDOS  4 1  29/19/20/10 15
ZIEMEĻLIETUVAS DĀRZOS UN PARKOS  4 1  40 46
EKSPEDĪCIJA UN KOPŠANAS TALKA KURZEMES PUSĒ KOPĀ AR GUNTI ENIŅU  7 1  10 11
GAUJIENA IEVZIEDU LAIKĀ  7 1  28/20 12
PA DIŽGARU CEĻU (ZEMGALES LOKS)  7 1  32 25
PA SĒLIJAS BALTAJIEM LIELCEĻIEM AR INESI ROZI  7 2  88 25
LIETUVAS MUIŽU STĀSTI  7 2  115 48
SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA AR IELŪKOŠANOS PALESTĪNĀ F 7 8  1045 104
ANTĪKĀS PASAULES ŠEDEVRU UN KRĀSAINO DABAS BRĪNUMU ZEME JORDĀNIJA F 8 9  1295 104
MAZĀ LIETUVA UN ŽEMAITIJA  13 3  155 52
KATOĻU IELA UN MASKAVAS FORŠTATE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU  14 3 H  6/1 9
PIE PUTNIEM LUBĀNAS KLĀNOS KOPĀ AR ORNITOLOGU DMITRIJU BOIKO  14 1  35/5 11
SKANOŠĀ VIDZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN VIJOLNIECI PAULU ŠŪMANI  14 1  36 18
NEMUNAS IELEJAS DABAS VILINĀJUMS  14 2  90/65 48
SAULES SVĒTĪTĀ ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS F 14 8  995 87
EIROPAS DZIMTENE KRĒTAS SALA UN ROMANTISKĀ SANTORINI F 14 8  895 98
NO DEBESSKRĀPJIEM LĪDZ ŪDENSKRITUMIEM – ASV UN KANĀDA F 16 11  2495 120
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA AR IESPĒJU APMEKLĒT PORTO SANTO SALU F 17 8  1145 55
FRANCIJAS RIVJĒRAS PĒRLES: NICA, KANNAS, MARSEĻA UN
KALNOS APSLĒPTĀS PERPIŅJANA UN KARKASONA F 19 6  775 83
ZEMES ZIEMEĻU MALA – ARKTISKĀ SVALBĀRA (ŠPICBERGENA) F 20 6  2095 65
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU F 20 8  965 89
MASKAVAS IELA UN FORŠTATE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU  21 3 H  6/1 9
IZGARŠO VIDZEMES PIEKRASTI  21 1  38 19
DZĪVES SVINĒŠANA KRĀŠŅAJĀ DIENVIDLATGALĒ KOPĀ AR ANNU RANCĀNI  21 2  120 31
RIETUMIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS  21 2  95/60 38
MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS F 21 9  450 56
SEDAS TĪRELIS UN ZIEMEĻGAUJA  22 1  31/25 12
GRĪZIŅKALNA APBŪVE KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU  28 3 H  6/1 9
GAR DAUGAVAS KRASTIEM UN AR VIKINGU LAIVU PA DAUGAVU  28 1  40 19
PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA  28 2  95 39
SKAŅĀKALNA MŪZIKAS SKAŅAS  29 1  33/27 12
NO PURVA LAIPĀM LĪDZ MARSA KANJONIEM LIETUVĀ  29 1  37/30/1 46
JŪNIJS            
PEONIJU ZIEDU TRAKUMS KURZEMĒ  3 1  37 26
VECĀ UN JAUNĀ ĶĪPSALA KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU  4 3 H  6/1 9
SKANOŠĀ RĪGAS APKĀRTNE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI   4 1  37 19
ĀRPASAULES MŪZIKAS SVĒTKI TALSOS  4 1  33 26
ZIEMEĻIGAUNIJAS DABAS VILINĀJUMS  4 2  90/60 38
OSMUSĀRE UN HĀPSALU  4 2  135 42
PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM  4 2  110/80 51
AMATAS KRASTU LĪKLOČOS  5 1  28/18/20/10 16
DIEVU ZEME GRIEĶIJA F 7 8  1045 99
MALA FATRA NACIONĀLAIS PARKS SLOVĀKIJĀ  8 5  195/175 69
BRĪVDIENAS HELSINKOS UN APKĀRTNĒ  10 3  295 61
ĀGENSKALNA ARHITEKTŪRA KOPĀ AR ARTI ZVIRGZDIŅU  11 3 H  6/1 10
PA KONTRABANDISTU TAKĀM KOPĀ AR DZINTRI KOLĀTU  11 1  41/31/25/15 16
DIŽGARU CEĻŠ (ZIEMEĻVIDZEMES LOKS)  11 1  38 20
TVER MIRKLI VIDZEMES PUSĒ (AR FOTOAPMĀCĪBU)  11 2  105 23
UZ VERUMĀ KOPĀ AR IGAUŅU DZEJNIEKU CONTRU  11 2  120 39
GARŠAS UN SMARŽAS SĀMSALĀ  11 2  112 43
UZ SUVALKIJU UN DZŪKIJU  11 2  118 49
UZ DĀRZIEM VIDZEMES AUGSTIENĒ  12 1  40 19
TALSI  12 1  34 34
NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS  15 2  83 47
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IGAUNIJAS SALU TŪRE  17 3  160 45
TORŅAKALNS KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU  18 3 H  6/1 10
SKANOŠĀ LATGALE KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN DZIEDĀTĀJU ILZI GRĒVELI–SKARAINI  18 2  115 31
ZILĀS LAGŪNAS UN VULKĀNA MEKLĒJUMOS IGAUNIJĀ  18 2  115 38
TUVĀK GALOTNĒM, TUVĀK ZVAIGZNĒM … AR BĒRNIEM  18 2  105/80 50
MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS F 18 8  445 56
PEONIJU ZIEDU TRAKUMS VIDZEMĒ  19 1  37 20
VALMIERA  19 1  35 34
KĀJĀM ABPUS ROBEŽAI  19 1  35/5 35
SICĪLIJA – SAULES UN BRĪVĪBAS SALA F 19 8  745 57
TBILISI, KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA LĪGO LAIKĀ F 19 7  745 100
KLAIPĒDA, PALANGA UN TUKSNESĪGĀ KURŠU KĀPA  20 3  140 53
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ F 20 8  425 56
JĀŅU BRĪVDIENAS ISLANDĒ F 20 5  1345 66
LĪGO BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ  21 6  295 69
DZĪVESPRIECĪGIE JĀŅI PORTUGĀLĒ F 21 8  1095 89
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA  22 5  295 67
LĪGO SLOVĒNIJĀ F 22 5  675 76
PA SVANETIJAS KALNIEM UN MELNĀS JŪRAS PIEKRASTI F 22 8  795 100
AIZVED MANI UZ MUNAMEĢI JĀŅOS  23 2  90 39
ĒĒĒĒĒĒ – OOO SUITU NOVADĀ  25 1  39 27
NO OLIŅKALNA LĪDZ GAIZIŅKALNAM  25 1  30 13
RIETUMKURZEMES BĀKAS KOPĀ AR NORMUNDU SMAĻINSKI  25 2  88 29
DIEVIDIGAUNIJAS GARDĒŽU TŪRE  25 2  140 39
CĒRTENES PILSKALNA NOSLĒPUMI UN SMILTENES EZERAINE  26 1  29/21 13
ČEHIJAS DABAS TŪRE UN PRĀGA  26 8  345/295 79
PA UPJU CEĻU GAR REINU, MOZELI UN MAINU F 27 6  475 80
SOMIJAS DABAS BAGĀTĪBAS – BALANSĒJOŠIE AKMEŅI,
CAURUMAINĀS KLINTIS, DABAS PARKI UN PILIS  28 5  445 61
PUSNAKTS SAULE GLEZNAINĀKAJĀS NORVĒĢIJAS ZIEMEĻU SALĀS – SENJĀ, LOFOTU, VESTEROLU F 28 10  1075 63
KAUKĀZA SKAISTUMA GŪSTĀ – GRUZIJA, ARMĒNIJA F 29 11  995 100
JŪLIJS      
ROZES, VĪNS UN VĪLANDE  1 1  36 35
DZĪVES SVINĒŠANA ZIEMEĻLIETUVĀ KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI  1 2  130 50
PA JŪRTAKU KURZEMES KRASTĀ  2 2  85 18
KURŠU CEĻŠ KURZEMĒ KOPĀ AR INESI ROZI  2 2  126 29
RŪJIENAS PUSĒ PĒC SALDĒJUMA UN ZEMENĒM  2 1  40/30 20
LATGALES ŠARMS KOPĀ AR ANNU RANCĀNI  2 2  115 31
NOSLĒPUMAINĀS FĒRU SALAS F 2 5  1445 62
PA ZIEDU CEĻU SĒLIJĀ  3 1  37 24
ZVIEDRIJAS KARAĻU, ZELTA UN KRISTĀLA CEĻŠ  3 7  545 62
UNGĀRIJAS DABAS TŪRE AR BUDAPEŠTU UN IELŪKOŠANOS SLOVĀKIJAS ZIEMEĻOS  4 7  325 72
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ   5 5  205/185 69
IGAUNIJAS SALU TŪRE  6 3  160 45
ZIEMEĻPOLIJAS DĀRZI  6 5  295 67
PA EIROPAS DAUDZKRĀSAINAJIEM ALPIEM F 6 8  685 77
ANGLIJAS DĀRZU UN LEĢENDU KARALISTE KORNVOLA F 6 8  995 86
ATLANTIJAS CEĻŠ F 7 6  795 63
ZIEDU SIMFONIJA KURZEMĒ  8 1  36 27
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU F 8 8  965 89
ISLANDES LIELAIS LOKS F 8 8  1895 66
KUR LAUKU LABUMI AR PILSĒTNIEKU TIEKAS  9 1  50 24
NO VENTAS RUMBAS LĪDZ PUTOJOŠAM  ALIŅAM   9 1  40 27
GAR JŪRAS MALU UN LĪBIEŠU KRASTU AR INESI ROZI  9 2  98 30
DIENVIDIGAUNIJAS MUIŽU STĀSTI  9 2  112 40
MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS F 9 8  495 56
AKMENS STABI UN ARKAS, KALNI, AIZAS, ALAS UN EZERI – APBRĪNOJAMĀ BULGĀRIJA F 9 9  795 72
ALPU KALNOS PIE TRĪS VALSTU ROBEŽĀM (AUSTRIJA, ITĀLIJA, ŠVEICE) F 9 9  745 77
BRASLAS KLINTIS UN SENIE MEŽI  10 1  30/20/20/10 16
AR LAVANDU SMARŽU UN OGU GARŠU KURZEMES PUSĒ  10 1  39 27
ĻVOVA UN UKRAINAS KARPATI  10 8  ~595 60
NORVĒĢIJAS GLEZNAINO AINAVU LOKI  10 8  445 64
ČEHIJAS ZELTA LOKS: PRĀGA, ČESKY KRUMLOV, OLOMOUCA   10 7  355 79
ISLANDES DIENVIDI UN UGUNS KANJONS F 11 5  1345 66
SLOVĀKIJA AKTĪVĀS ATPŪTAS CIENĪTĀJIEM – KALNI, ALAS, UPES, KANJONI  11 7  295/265 70
ŠVARCVALDE, ŠVĀBIJA UN ROMANTISKĀ BAVĀRIJA F 11 7  575 81
ELIKSĪRS DVĒSELEI – MŪZIKA, MĀKSLA, PILIS UN DĀRZI ITĀLIJĀ, AUSTRIJĀ, ČEHIJĀ F 11 7  625 95
VĪNE, BRATISLAVA, BUDAPEŠTA  12 6  295 71
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS  13 2  72 47
PARADOKSĀLĀ AUSTRUMPOLIJA  13 5  340 67
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SORBU ZEME, DRĒZDENE UN BASTEI KLINŠU PARKS  13 5  270 80
BARSELONA, ANDORA, PIRENEJU KALNI UN BASKU ZEME F 14 8  995 87
NORVĒĢIJAS KONTRASTU LOKS F 15 6  845 64
LIVIŅJO – ITĀLIJAS ALPU MAZĀ TIBETA F 15 8  795 96
TBILISI, SVANETIJAS KALNI UN MELNĀ JŪRA F 15 10  775 100
KUR ĒRĢEĻSPĒLĒ KĀRLIS SKALBE KLAUSĪJĀS!
KOPĀ AR PROFESORU ANDRI PRIEDI UN ĒRGELNIEKU JĀNI KARPOVIČU  16 1  40 20
VIDZEMES AUGSTIENE GARDĒŽIEM KOPĀ AR INESI ROZI  16 2  112 23
ĶIRŠI, ZIRGI UN ZĀĻU SIEVAS  16 1  34 46
GLEZNAINĀ LATGALE UN AUKŠTAITIJA EZERU ATSPULGOS  16 2  97 50
EIROPAS ZAĻAIS DĀRGAKMENS – SLOVĒNIJA  16 8  515 74
PĒRNAVAS APRIŅĶA DĀRZI ZIEDU PLAUKUMĀ  17 1  42 35
NEDĒĻA PIE GLEZNAINĀ MADŽORES EZERA ITĀLIJĀ F 17 8  675 57
PIEDZĪVOJUMI TRANSILVĀNIJAS KARPATOS  17 8  545 73
BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS  17 8  485 81
ANGLIJA, SKOTIJA, VELSA F 17 10  1245 86
BALTKRIEVIJAS LIELAIS LOKS  18 7  ~430 60
PA BESKĪDU UN TATRU KALNU TAKĀM POLIJĀ  18 7  295/265 67
NO BESKĪDIEM POLIJĀ LĪDZ AUGSTAJIEM TATRIEM SLOVĀKIJĀ  18 7  325/295 69
BALKĀNU KALEIDOSKOPS (ALBĀNIJA, KOSOVA, MELNKALNE, BOSNIJA UN HERCEGOVINA) F 18 12  ~ 950 75
BALTIJAS JŪRAS SALAS – GOTLANDE, ĒLANDE, BORNHOLMA F 19 7  695 62
BRĪVDIENAS PRĀGĀ  19 5  240 79
FRANČU DZĪVES ŠARMS ELZASĀ F 19 6  695 83
PIE LEPNAJIEM KURZEMNIEKIEM KOPĀ AR INESI ROZI  20 3  125 30
UZ IGAUNIJU UN SOMIJU PĒC PIEDZĪVOJUMIEM  21 4  275/195 61
TRĪS KRĀSU PROVANSA – VĪNA SARKANĀ, JŪRAS TIRKĪZA, LAVANDU ZILĀ F 21 8  1045 83
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ F 21 8  475 56
MAZŪRIJAS ĀRES UN GARŠAS  22 3  235 68
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU F 22 8  965 89
TEIČU PURVU BRADĀJOT UN ĒRĢELĒM SKANOT KOPĀ AR ANDRI PRIEDI UN IEVU ROZENTĀLI  22 2  112 23
NORVĒĢIJAS KONTRASTU LOKS F 22 6  845 64
KUR VILNA KOKOS AUG UN KOČU GALDĀ LIEK  23 1  37 21
KUIVIŽI UN SALACGRĪVA  23 1  44 34
AR BURINIEKU EZERĀ UN ZUŠU ZUPU VĒDERĀ  23 1  45 36
UZ DIENVIDIGAUNIJU AR BĒRNIEM  23 2  120/90/75 40
ATPŪTA VIDUSJŪRAS PIEKRASTĒ COSTA DEL SOL F 23 8  795 56
AUSTRIJAS UN BAVĀRIJAS DABAS STĀSTI  23 9  515 77
EIROPAS DZIMTENE KRĒTAS SALA UN ROMANTISKĀ SANTORINI F 23 8  975 98
AR LAVANDU SMARŽU UN OGU GARŠU VIDZEMES PUSĒ  24 1  36 21
MULGIMĀ FLOKŠI, DĀRZI UN PARKI  24 1  40 36
VIENS EZERS – ČETRAS KALNU ZEMES F 24 8  895 81
NO KAUKĀZA KALNIEM LĪDZ MELNAJAI JŪRAI GRUZIJĀ F 24 8  745 101
VĪNES JŪRA, BALATONA EZERS UN DONAVA – NO BRATISLAVAS LĪDZ BUDAPEŠTAI  25 7  ~380 71
ČEHIJAS DABAS TŪRE  26 6  270/225 80
LUKSEMBURGA, REINAS UN MOZELES IELEJA F 26 6  735 81
MALA FATRA NACIONĀLAIS PARKS SLOVĀKIJĀ  27 5  195/175 69
ŠVEICES ZELTA IZLASE F 27 8  995 77
ZIEMEĻIGAUNIJAS UN LĀHEMĀ NACIONĀLAIS PARKS  27 3  115 45
TŪKSTOŠ SALU VIRKNE BALTIJAS JŪRĀ – TURKU ARHIPELĀGS UN ĀLANDU SALAS  27 4  295 61
EIROPAS VECĀKĀ KARAĻVALSTS DĀNIJA UN TĀS TRĪS SALAS – ZĒLANDE, MENA UN FĪNA F 27 5  695 62
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA  27 5  295 67
VASALS LATGOLĀ!  29 3  145 33
PA DIŽGARU CEĻU (GAUJIENAS LOKS)  30 1  36 21
ZIEMEĻLATGALES DZĪVES GARŠA  30 2  122 31
HĪJUMĀ LEĢENDU UN BĀKU TŪRE  30 2  92 43
SĒLIJAS UN LIETUVAS PIEROBEŽAS DZĪVESSTĀSTI  30 2  115 51
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ  30 9  345 74
ORKNEJU SALAS UN SKOTIJAS ZIEMEĻI F 30 8  1195 86
TALSU PAUGURAINES PAKALNOS  31 1  29/19/20/10 16
TRANSILVĀNIJAS KALNU VILINĀJUMS  31 8  595 73
IZGARŠO VĀCIJU  31 6  445 81
ITĀLIJAS UN AUSTRIJAS KLOSTERU STĀSTI KOPĀ AR ANDRI PRIEDI F 31 8  775 96
AUGUSTS            
APKĀRT BALTIJAS JŪRAI  1 8  595 63
STARP DEBESĪM UN ZEMI F 1 8  695 64
ROŅU SALA UN SĀMSALA  2 2  150 43
SOMIJA LAIKU LOKOS UN KOLI KALNI  2 5  375 61
BRĪVDIENAS SLOVĀKIJĀ   2 5  205/185 69
TOKAJA, EGERA, BUDAPEŠTA  2 6  ~275 71
APKĀRT PARADOKSĀLAJAI LIETUVAI  3 4  235 53
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LEGOLANDE UN VĀCIJAS ATRAKCIJU PARKI F 3 7  595/495 63
POLIJAS KARPATU DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS AICINĀJUMS  3 5  320 68
PALANGA UN KURŠU KĀPA  4 2  99 51
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ F 4 8  475 56
AUSTRIJAS LIELAIS LOKS F 4 8  595 78
ZIEDU FESTIVĀLS, ŠOKOLĀDE UN ŠAUĻI  5 1  45/35 47
LISABONA UN ATPŪTA PIE ATLANTIJAS OKEĀNA F 5 8  845 57
AUGŠDAUGAVA KOPĀ AR ANNU RANCĀNI  6 2  118 32
LEIGO EZERA MŪZIKAS FESTIVĀLS  6 1  55 36
DIENVIDLIETUVAS DABAS VILINĀJUMS   6 2  95/70 49
VARENĀS BULGĀRIJAS KALNU VIRSOTNES UN MAĢISKIE EZERI F 6 9  ~795 72
AUSTRIJAS DABAS STĀSTI – KALNI, AIZAS, ŪDENSKRITUMI  6 9  515 78
KALNU PĀRGĀJIENI PIE TRĪS VALSTU ROBEŽĀM F 6 8  775 78
NO KĀZU GALDA LĪDZ GALOTNĒM  7 1  43 46
KAUKĀZA KALNI, RAČA UN MELNĀ JŪRA F 7 8  775 101
FJORDU ZEME  8 7  645 64
MORĀVIJAS–SILĒZIJAS MOZAĪKA UN PRĀGA  8 7  330 79
SMARAGDZAĻĀ ĪRIJA F 8 8  1045 85
IGAUNIJAS LIELAIS LOKS  9 4  147 45
SILĒZIJAS DABAS UN VĒSTURES KOLORĪTS  9 6  320 68
NORMANDIJA UN BRETAŅA F 9 6  845 83
SKOTIJAS LIELAIS LOKS F 9 8  1095 86
PARĪZE, ŽIVERNĪ, LUĀRAS IELEJA UN LUKSEMBRGA AR ŠAMPANIETI REIMSĀ UN VĪNU AMBUĀZĀ  11 10  745 84
UZ HĪJUMĀ AR BĒRNIEM   12 2  95/70 44
ISLANDES LIELAIS LOKS F 12 8  1895 66
TBILISI, KAUKĀZA KALNI, DABAS BRĪNUMI UN KAHETIJA F 12 9  795 101
KĀJĀM TĀLAJĀ LATGALĒ  13 2  90 19
KUR MALĒNIEŠI AR LATGAĻIEM TIEKAS  13 2  115 24
VĪNS, SIERS UN ROKOKO  13 1  46 24
SETI, VECTICĪBNIEKI UN MĀJAS KAFEJNĪCU DIENAS  13 2  99 40
MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS F 13 8  495 56
CEĻOJUMS PA UN APKĀRT KARPATU KALNIEM  13 9  ~530 60
NORVĒĢIJAS GLEZNAINO AINAVU LOKI  13 8  445 64
UNGĀRIJAS LIELAIS LOKS  13 9  ~530 71
BAVĀRIJAS ALPI, TIROLES ALPI, DOLOMĪTU ALPI, JŪLIJA ALPI F 13 9  745 78
PA RŪSIŅA PĒDĀM PIE KVĒPENES MILŽIEM  14 1  33/23/20/10 16
VĒJU PILSĒTA LIEPĀJA  14 1  30 27
SLOVĀKIJA AKTĪVĀS ATPŪTAS CIENĪTĀJIEM – KALNI, ALAS, UPES, KANJONI  15 7  295/265 70
VIKINGU UN PIRĀTU SALA GOTLANDE  16 7  495 62
TALLINA UN NAISĀRE  17 2  110 44
BERLĪNE, POTSDAMA UN ŠPRĒVALDES KANĀLI  17 5  275 82
AR DZIESMU UN TEĀTRI GAR AUSTRUMU ROBEŽU…  18 3  180 33
RUMĀNIJAS LIELAIS LOKS  18 11  775 73
NO MADRIDES LĪDZ ATLANTIJAS OKEĀNAM, PĀRI EIROPAS SMAILĒM LĪDZ KATEDRĀLES KLINTĪM F 18 8  995 88
ITĀLIJA LĪDZ ROMAI  18 10  795 95
IZGARŠO GRUZIJU F 19 10  845 101
LIELĀ VIDUSKURZEMES GARDĒŽU TŪRE  20 2  120 30
NO ZVAIGZNĒM LĪDZ PAZEMES PIEDZĪVOJUMIEM AR BĒRNIEM  20 2  120/90 41
IGAUNIJAS INDUSTRIĀLAIS MANTOJUMS  20 2  94 41
SUVALKIJAS GARDĒŽU TŪRE  20 2  120 51
PA UPJU CEĻU GAR REINU, MOZELI, MAINU UN ELBU F 20 7  530 82
VIDZEME GARDĒŽIEM  21 1  47 21
VĪNE UN DONAVAS LOKS  23 5  295 76
SUDETI, DRĒZDENE, SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS ŠVEICES  23 6  320 80
MALA FATRA NACIONĀLAIS PARKS SLOVĀKIJĀ  24 5  195/175 69
PEIPUSA ZVEJNIEKCIEMI UN NARVA  25 2  80 39
BRĪVDIENAS HELSINKOS UN APKĀRTNĒ  26 3  295 61
AUGUSTOVAS KANĀLI, BELOVEŽAS GĀRŠA UN SUVALKU DABAS PARKS  26 3  195 67
ROGOVKA, GRIĶU ASUŠKAS UN LATGALES ŠPEKS  27 2  112 32
SĪPOLU CEĻŠ UN VECTICĪBNIEKI PEIPUSA KRASTĀ  27 1  39 36
MUĻĶU ZEME UN KIHNU SALA  27 2  132 44
PALANGA UN KURŠU KĀPA AR BĒRNIEM  27 2  110/80 51
SEPTEMBRIS            
PRANGLI SALA UN LĀHEMĀ  1 2  95 44
MANGAĻSALAS NOSLĒPUMI KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU  3 3,5 H  6/1 8
SARKANDAUGAVA AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU  3 3 H  6/1 10
GLEZNAINAIS ALŪKSNES NOVADS  3 1  42 21
GAR DAUGAVU PA SĒĻU ZEMI KOPĀ AR INESI ROZI  3 2  99 26
PALANGA UN KURŠU KĀPA  3 2  95 51
JAUNĀ UN SAVDABĪGĀ VIĻŅA  3 2  99 52
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LĪČU LAŅĢU KLINTIS UN MŪZIKA DABĀ  4 1  30 13
KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA VĪNOGU NOVĀKŠANAS LAIKĀ F 4 8  775 102
VIDUSĀZIJAS DABAS AKVARELIS – KAZAHSTĀNA UN KIRGIZSTĀNA F 7 12  1795 105
VENĒCIJA UN SLOVĒNIJAS, AUSTRIJAS KOŠĀS AINAVAS F 8 8  ~695 74
AĻASKAS KRUĪZS UN KANĀDA ...
NO LEDĀJIEM UN FJORDIEM LĪDZ KLINŠU KALNIEM UN SMARAGDA EZERIEM F 9 15  4195 120
RĪGAS VĀRTI – DAUGAVGRĪVA KOPĀ AR VĒSTURNIEKU DAINI POZIŅU  10 3,5 H  6/1 8
GAUJAS SENLEJA  10 1  30/20/20/10 17
PA DABAS UN KULTŪRAS TAKĀM NĪCĀ UN RUCAVĀ  10 2  110 17
EKSPEDĪCIJA PIE LATVIJAS DABAS RETUMIEM KOPĀ AR GUNTI ENIŅU  10 1  26 25
SKANOŠĀ SĒLIJA UN AUKŠTAITIJA KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI  10 2  107 26
LATGALES VEIKSMES STĀSTS  10 2  115 32
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ  10 9  345 74
IZBAUDI FRANCIJU F 10 8  1045 84
SAULAINĀS UN LEĢENDĀM APVĪTĀS JONIJAS SALAS F 10 8  1075 98
TBILISI, KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJA F 11 8  715 102
PARADOKSĀLĀ ZIEMEĻPOLIJA  14 5  295 67
MEŽONĪGIE RIETUMI F 14 14  2695 120
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ F 15 8  425 56
KUR TEIČU TĪRELIS PLEŠAS UN GAIZIŅA EGLES DEBESĪS STIEPJAS  16 1  35 13
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU F 16 8  965 89
EIROPAS GLEZNAINIE EZERI, KALNI UN AIZAS F 16 8  965 96
SENAIS ZĪDA CEĻŠ – UZBEKISTĀNA AR SIRREĀLO ARĀLA JŪRU  F 16 8  1345 105
BRĀĻU UN MEŽA KAPOS KOPĀ AR VĒSTURNIEKU ROBERTU ĶIPURU  17 3 H  6/1 10
GARDĒŽU TŪRE SMILTENES NOVADĀ  17 1  40 21
RUDENS GARŠAS KURZEMĒ  17 1  40 28
IGAUNIJAS ŪDENSKRITUMI  17 2  77 37
MATSALU NACIONĀLAIS PARKS UN HĀPSALU  17 2  115 41
MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS F 17 8  455 56
VIDUSEIROPAS GARŠU KOKTEILIS  17 9  ~615 78
VĪNOGU NOVĀKŠANA UN RUDENS VELTES SICĪLIJĀ F 18 8  1075 96
NO KAUKĀZA KALNIEM LĪDZ MELNAJAI JŪRAI GRUZIJĀ F 18 8  745 101
NO ODESAS LĪDZ KIJEVAI UKRAINĀ F 19 6  ~610 60
SLOVĀKIJAS DABAS UN KULTŪRAS VILINĀJUMS  19 6  295 70
BALKĀNU NOSLĒPUMI STARP 4 JŪRĀM – MELNKALNE UN ALBĀNIJA F 21 12  ~ 950 76
SĀMSALA  22 2  94 45
ALGARVE – PORTUGĀLES EKSOTISKAIS UN KRĀŠŅAIS ZIEDS F 23 8  875 57
KARTĀGAS DRUPĀS, TUKSNESĪ UN LIEDAGOS F 23 8  995 108
DAUGAVAS SALAS UN PĀRDAUGAVA AR VELOSIPĒDU KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU  24 4 H  6/1 10
RUDENS BUĶETE KULDĪGAS PUSĒ  24 1  40 28
SKANOŠĀ KURZEME KOPĀ AR ĒRĢELNIECI ILONU BIRĢELI UN ĢITĀRISTU ARMANDU ALKSNI  24 2  123 30
BAUDI RUDENI ABPUS ROBEŽĀM  24 1  36 37
RAIBIE RUDENS SVĒTKI DIENVIDLIETUVĀ  24 2  105 52
RUDENS KOLORĪTS GRĀFA DRAKULAS ZEMĒ TRANSILVĀNIJĀ  24 8  685 73
DODEKANESAS SALU KRUĪZS  F 24 8  995 98
PA ĀZIJAS NEIEMĪTAJĀM TAKĀM – VJETNAMAS TĀLIE UN EKSOTISKIE ZIEMEĻI F 24 16  1995 115
ATPŪTA VIDUSJŪRAS PIEKRASTĒ COSTA DEL SOL F 24 8  795 56
NO AUGSTROZES LĪDZ ZILAJAM KALNAM  25 1  28 14
BAVĀRIJAS LIELAIS LOKS  25 8  485 81
PARĪZE, LUKSEMBURGA UN MOZELES IELEJA  25 8  595 84
ITĀLIJAS PĒRLES F 25 8  975 97
ROMA – MŪŽĪGĀ UN MŪŽAM MAINĪGĀ F 26 5  645 94
PA SULTĀNU PĒDĀM – TURCIJA F 26 9  ~1050 103
DONAVAS PĒRLES – BRATISLAVA, VĪNE, BUDAPEŠTA F 27 5  695 70
EIROPAS DIENVIDU KRASTS – NO LISABONAS LĪDZ ANDALŪZIJAI
CAURI ALGARVEI UN GIBRALTĀRAM F 27 9  1045 90
SAULES SVĒTĪTĀ ANDALŪZIJA UN GIBRALTĀRS F 28 8  995 87
SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ F 29 8  425 56
PIRENEJAS PUSSALAS SIRDĪ F 29 8  925 88
OKTOBRIS            
VECĀ UN JAUNĀ ĶĪPSALA KOPĀ AR ARHITEKTU ARTI ZVIRGZDIŅU  1 3 H  6/1 9
SKOLOTĀJU DIENA KURZEMĒ  1 1  38/5 11
ZELTA RUDENS LIMBAŽU PUSĒ  1 1  34 22
ZEMGALES MUIŽU LEĢENDAS   1 1  42 25
NEMUNAS IELEJAS PILIS UN BIRŠTONAS KŪRORTS  1 2  98 47
MELNKALNE – JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS F 1 8  425 56
MALTA UN GOCO – VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS F 2 8  645/795 58
INDIJAS OKEĀNA ODISEJA – ATPŪTA TROPISKAJĀS SEIŠELU SALĀS F 2 12  2895 58
NO KAUKĀZA KALNIEM LĪDZ MELNAJAI JŪRAI GRUZIJĀ F 2 8  745 101
DUBROVNIKA UN BOSNIJAS UN HERCEGOVINAS LOKS F 4 7  745 75
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PORTUGĀLE CAURI NOVADIEM UN GADSIMTIEM F 4 11  1245 90
NEAPOLE, SORENTO, AMALFI, KAPRI SALA F 5 6  795 97
JAMBO KENIJĀ – NO SAFARI MASAI MARA PARKĀ LĪDZ ATPŪTAI PIE INDIJAS OKEĀNA F 5 12  3075 111
TALLINA, ŪDENSKRITUMI UN LĀHEMĀ  6 2  92 37
ĶIRBJI, ŠOKOLĀDE UN ZVAIGZNES KURZEMĒ  8 1  38 28
RUDENS KRĀSAS MUIŽĀS UN PARKOS IGAUNIJAS SIRDĪ  8 2  95 42
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA  F 8 8  1145 55
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO F 8 8  1275 55
ATPŪTA MADEIRĀ F 8 8  975 55
SENĀ IMERA  9 1  34 14
ANTĪKĀS PASAULES ŠEDEVRU UN KRĀSAINO DABAS BRĪNUMU ZEME JORDĀNIJA F 9 9  1345 104
ĶĪNAS SIMFONIJA F 9 17  ~2495 113
ĶĪNAS DABAS DIMANTU IZLASE – NO ĀZIJAS GLEZNAINĀKAJĀM KALNU AINAVĀM
LĪDZ PASAULES NEPARASTĀKAJIEM KLINŠU MEŽIEM F 10 15  ~2995 113
DIENVIDĀFRIKA UN SVAZILENDA F 11 13  2995 111
MAKARONĒZIJAS NOSLĒPUMI – TENERIFE, LA GOMERA UN LA PALMA SALAS F 11 10  1645 92
MEŽONĪGĀ SKAISTULE KORSIKA UN SARDĪNIJA F 12 11  895 97
SENĀ PERSIJA F 12 10  1595 104
PORTUGĀLE GAR GLEZNAINO OKEĀNA KRASTU F 14 8  965 89
RAŽAS SVĒTKI TOSKĀNĀ  F 14 6  775 97
VIDUSJŪRAS ELIKSĪRS ZIEMEĻKIPRĀ F 14 8  745 99
KLASISKĀ TAIZEME UN PUKETA F 14 15  1745 114
MUIŽU STĀSTI VIDZEMĒ  15 1  42 22
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA  F 15 8  1145 55
MADEIRAS KALNI UN LEVADAS F 15 8  1075 55
ATPŪTA MADEIRĀ F 15 8  975 55
ŪDENSKRITUMI, ALAS, MANDARĪNI  15 8  440/360 75
DIEVU ZEME GRIEĶIJA F 15 8  1045 99
MEŽONĪGIE RAUŅA KRASTI  16 1  29/19/20/10 17
RAIBĀS SKOLĒNU BRĪVDIENAS TRANSILVĀNIJĀ   16 8  645/600 74
KAUKĀZA KALNI, MELNĀ JŪRA, VĪNS UN MANDARĪNI F 16 8  795 102
ODESA, GAGAUZIJA UN MOLDOVA F 17 6  ~585 60
BRĪVDIENAS ISLANDĒ F 17 5  1045 65
PRĀGA UN KARLOVIVARI  17 6  275 80
LIELAIS VJETNAMAS CEĻOJUMS – NO INDOĶĪNAS GLEZNAINĀKAJIEM DABASSKATIEM
LĪDZ KOLORĪTĀKAJĀM CILTĪM F 17 15  1995 116
BRĪVDIENAS BUDAPEŠTĀ  18 5  255 70
NORMANDIJA UN BRETAŅA F 18 6  845 83
BARSELONA UN KATALONIJA F 18 6  745 88
KANĀRIJU SALU LIELAIS LOKS: TENERIFE, GRANKANĀRIJA, LANSAROTE UN FUERTEVENTURA F 18 12  1945 93
RUDENS BRĪVDIENAS AZERBAIDŽĀNĀ F 18 5  ~675 103
VARŠAVA, ČENSTOHOVA, KRAKOVA  19 5  265/195 68
SPA BRĪVDIENAS POLIJĀ UN LIETUVĀ  20 4  260 69
DIENVIDKIPRAS LIELAIS CEĻOJUMS – NO ANTĪKO CIVILIZĀCIJU DĀRGUMIEM
LĪDZ TRODOSA KALNIEM UN AFRODĪTES ZILAJĀM LAGŪNĀM F 20 8  995 99
EMBŪTES DABAS PARKA PAKALNOS   22 1  31 14
TARTU   22 1  35/25/5 35
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS  22 2  77 47
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA  F 22 8  1145 55
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO F 22 8  1275 55
ATPŪTA MADEIRĀ F 22 8  975 55
RUDENTIŅŠ BAGĀTS VĪRS – HORVĀTIJĀ UN AUSTRIJĀ  22 8  440 75
ELZASA, BĀDENE–VIRTEMBERGA UN KRIZANTĒMU SVĒTKI LĀRĀ  23 8  475 82
NĪLAS UN PIRAMĪDU ZEME ĒĢIPTE F 23 12  1245 106
SAPNIS PAR PARĪZI F 24 5  645 82
VĪNE UN DONAVAS LOKS  25 5  295 76
BRAZĪLIJA AR ATPŪTU KOPAKABANAS UN KOSTA VERDES PLUDMALĒS F 28 13  2925 59
NO VĒJAINĀ KOLKASRAGA LĪDZ SLĪTERES SILIEM UN PURVIEM  29 1  31 14
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA  F 29 8  1145 55
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO F 29 8  1275 55
ATPŪTA MADEIRĀ F 29 8  975 55
NOVEMBRIS            
SVĒTĀ ZEME IZRAĒLA AR IELŪKOŠANOS PALESTĪNĀ F 1 8  1045 104
PERU LIELĀ TŪRE – NO MAČU PIKČU UN KOLKAS KANJONA
LĪDZ AMAZONES DŽUNGĻIEM UN VARAVĪKSNES KALNAM F 1 15  3695 125
INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS AR TĪĢERU NACIONĀLO PARKU UN INDIJAS GIBRALTĀRU F 3 10  1195 111
KĀJĀM SĒLIJAS PUSĒ  5 1  28/18/15/8 17
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA  F 5 8  1145 55
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO F 5 8  1275 55
ATPŪTA MADEIRĀ F 5 8  975 55
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LIELAIS ZUNDA SALU CEĻOJUMS: FLORESA, SUMBA, BALI UN NUSA PENIDA (INDONĒZIJA) F 5 16  2995 119
ARĀBU EMIRĀTI – DUBAIJA, ABŪ DABĪ UN ŠARDŽA F 6 9  1245 58
ATPŪTA ĒDENĒ – BALI SALA F 6 14  1795 59
LIELAIS JAUNZĒLANDES CEĻOJUMS F 7 16  ~4895 127
NEIZZINĀTĀ MAROKA – NO ATLANTIJAS OKEĀNA LĪDZ GLEZNAINAJAM VIDUSJŪRAS KRASTAM F 8 11  1295 107
MAROKA – RIETOŠĀS SAULES ZEME... AR ATPŪTU AGADIRAS KŪRORTĀ F 10 12  1395 107
ŠRILANKA – ATGRIEŠANĀS PARADĪZES DĀRZĀ F 10 15  1950 112
MEKSIKAS GRAND TOUR – NO MARIAČI ZEMES DABAS PASTKARTĒM
LĪDZ CENTRĀLAMERIKAS DIŽĀKAJĀM CIVILIZĀCIJĀM F 11 15  2995 121
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA  F 12 8  1145 55
ATLANTIJAS PĒRLE MADEIRA UN ATPŪTA ZELTA SALĀ PORTO SANTO F 12 8  1275 55
MADEIRAS KALNI UN LEVADAS F 12 8  1075 55
TAIZEMES KŪRORTU PĒRLES – PUKETA, KRABI, KOH LANTA – AR IELŪKOŠANOS DŽUNGĻOS F 12 15  1745 59
BRĪVDIENAS FARAONU ZEMĒ ĒĢIPTĒ F 12 8  895 106
TBILISI, KAUKĀZA KALNI UN KAHETIJAS VĪNI F 13 7  695 102
INDIJAS ZELTA TRIJSTŪRIS UN TUKSNEŠA KARALIENE RĀDŽASTĀNA F 14 14  1545 111
ARGENTĪNA UN BRAZĪLIJA AR IELŪKOŠANOS ČĪLĒ UN URUGVAJĀ F 14 14  3975 123
UNGĀRU VIESMĪLĪBA UN SILTIE ŪDEŅI  16 5  255 72
BRĪVDIENAS PRĀGĀ  16 5  199 79
DIVU KONTINENTU KARALIENE STAMBULA F 16 5  595 103
ĒĢIPTES DĀRGUMI – PIRAMĪDAS, KAIRA UN SARKANĀS JŪRAS KORAĻĻU RIFI –
AR IESKATU ĒĢIPTES DABAS BRĪNUMOS FAYOUM OĀZĒ F 16 8  975 106
SPA BRĪVDIENAS POLIJĀ UN LIETUVĀ  17 4  260 69
NOVEMBRA BRĪVDIENAS ZIEMEĻMAĶEDONIJĀ  17 4  ~675 76
BRĪVDIENAS ANDALŪZIJĀ F 18 4  685 87
ASAMA UN NĀGĀLENDA AR HORNBILL FESTIVĀLU –
NOSLĒPUMAINĀ ZEME STARP TIBETU, BUTĀNU, BIRMU UN BANGLADEŠU F 18 17  2495 112
KOLUMBIJA AR ELDORADO ZUDUŠĀS PILSĒTAS TREKINGU F 18 15  2895 126
SĀMSALA AR SPA  19 2  120 45
CENTRĀLAMERIKAS GRAND TOUR:
KOSTARIKA, NIKARAGVA, PANAMA, SALVADORA, HONDURASA, BELIZA UN GVATEMALA F 22 20  ~4545 122
DECEMBRIS      
NO SĒRA DĪĶIEM LĪDZ BALTIJAS LEDUS EZERAM  3 1  26/16/15/8 17
ĀBOLU PĪRĀGS, KONČAS, PIPARKŪKAS UN GATAVS KINO  3 1  38/28 22
PIEPILDI ZIEMASSVĒTKU DĀVANU MAISU TALSU PUSĒ!  3 1  40 28
LIETUVAS ČETRAS GALVASPILSĒTAS  3 2  77 47
ADVENTES KRĀŠŅUMA UN ZIEMASSVĒTKU DĀVANU LAIKS BERLĪNĒ, DRĒZDENĒ, VARŠAVĀ  7 5  245 82
PARĪZES ZIEMASSVĒTKU ELEGANCE ELIZEJAS LAUKOS UN VIDUSLAIKU BALLE PROVANSĀ F 8 4  575 84
ZIEMASSVĒTKU PASAKA PIEBALGĀ  10 1  39/29 22
ADVENTES SMARŽAS UN GARŠAS ZEMGALĒ  10 1  38 25
ZIEMASSVĒTKU KĀRUMI KURZEMES VIDUCĪ  10 1  39 28
TALLINA UN APKĀRTNE  10 2  85 45
ZIEMASSVĒTKU GARŠAS UN SMARŽAS ABPUS ROBEŽAI  10 1  45/35 47
ADVENTES LAIKA NOSKAŅĀS VĪNĒ  14 5  295 79
AR GARDU MUTI VALMIERMUIŽĀ ZIEMAS SAULGRIEŽOS  17 1  32 23
JAUNAIS GADS RIETUMĀFRIKĀ PIE ATLANTIJAS OKEĀNA – SENEGĀLA UN GAMBIJA F 25 14  ~2650 110
ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENAS PIE SALATĒTA  26 5  495/395 61
ZIEMASSVĒTKU BRĪVDIENU MIERS UN KŅADA PRĀGĀ UN DRĒZDENĒ  26 5  220 80
JAUNĀ GADA LUSTES UN PARADOKSI ZIEMEĻPOLIJĀ  28 5  325 68
JAUNAIS GADS ĒĢIPTĒ UN ATPŪTA MARSA ALAM KŪRORTĀ  F 28 8  1195 106
JAUNGADA LUSTES UNGĀRIJĀ  29 5  ~395 72
TBILISI UN KAHETIJA GADUMIJĀ F 29 5  ~775 102
JAUNĀ GADA SAGAIDĪŠANA LISABONĀ F 30 5  775 90
TALLINA UN APKĀRTNE  31 2  85 45

JANVĀRIS 2023      
ATPŪTA MAĢISKAJĀ ZANZIBĀRAS SALĀ (TANZĀNIJA) F 18 11  ~1795 59
RIETUMĀFRIKAS EKSOTIKA – SENEGĀLA UN GAMBIJA F 22 14  2575 110
FEBRUĀRIS 2023      
NEATKLĀTĀ RIETUMSAHĀRA UN DIENVIDMAROKA F 11 14  ~1995 108
LIELAIS RIETUMĀFRIKAS CEĻOJUMS – GAMBIJA UN SENEGĀLA AR BEDIKU ZEMI F 13 18  2895 109
AUSTRĀLIJA – VIENA VALSTS, TŪKSTOŠ PASAUĻU AR ATPŪTU  PIE LIELĀ BARJERRIFA F 13 15  ~5175 127
LIELAIS BORNEO CEĻOJUMS AR ATPŪTU MALAIZIJAS POLINĒZIJAS SALĀS F 27 15  ~2550 117
MARTS 2023      
EKSPEDĪCIJA UZ MĒNESI UN MARSU 3 –
NEIZZINĀTĀ ARGENTĪNA GAR ANDU KALNIEM UN ČĪLES ROBEŽU F 12 18  ~ 4995 124
APRĪLIS 2023      
TAIVĀNA UN DIENVIDKOREJA ...AR IELŪKOŠANOS JAPĀNĀ F 2 15  ~3195 114
UZLECOŠĀS SAULES ZEME JAPĀNA F 5 13  ~3395 114 
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