SEPTEMBRIS 2022

Skotijas daba un pilis,
ielejas, kalni, divas jūras
un okeāns
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20.septembris – 27.septembris
Ar brīnišķīgu dabu apveltītā Skotija tiek uzskatīta par vienu no pārsteidzošākajām zemēm pasaulē.
Spilgti šo zemi raksturo arī tās vēsture, senās pilis, pilsētu arhitektūra, aitu ganāmpulki. Skotijā
valda mistiskas noskaņas – baznīcu torņos sēžot pūķi un Lohnesa ezerā mājojot briesmonis.
Pieminēšanas vērti Skotijas kultūras elementi ir tradicionālie kilti un dūdu spēle. No skotu kulinārijas
pirmais prātā nāk hagiss – aitas gaļas pudiņš – un dažādu veidu putraimu asinsdesas. Netrūkst arī
saldumu. Slaveni ir skotu sviesta cepumi, kā arī gotiņu konfektes, turklāt tiem visbiežāk tiek pievienots
daudzveidīgu brūvējumu viskijs. Skotija ātri ievelk sevī un ilgi paliek atmiņās. Ceļojumā veiksim apli
aptuveni 1750 km garumā pa Skotiju un apmeklēsim arī Skajas salu.

Ieteikumi:
-

Skotijas laikapstākļi mēdz strauji mainīties, jābūt gataviem
vējam un lietum.

-

Ceļojums dabas mīļotājiem.

-

Grupas lielums – 8 personas un grupas vadītājs, kurš vada
deviņvietīgu minibusu.

1. DIENA. OTRDIENA. 20.09. RĪGA–ABERDĪNA
Sveicināti Skotijā!

 14:30 tikšanās Rīgas lidostā, 16:25

Rīga ___ 16:55



Aberdīna, AirBaltic  2 h 30 min

-/-/-

Plkst. 14:30 tikšanās Rīgas lidostā, 16:25 lidojums Rīga–Aberdīna,
ierašanās Skotijā. Brauciens uz Aberdīnas centru, kas ir viena no
lielākajām Skotijas centrālās daļas pilsētām. Zvejniecības, zivju
pārstrādes un ostas pilsēta, rožu un granīta pilsēta. Kopš sendienām tās
celtniecībā ticis izmantots granīts un, tā kā granītā esošās kristāliskās
vielas atstaro saules gaismu, Aberdīnu dēvē arī par spīdošo pilsētu.
Nakts viesnīcā Aberdīnā. Dienā~ 30 km.

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Tālrunis: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv

2. DIENA TREŠDIENA, 21.09. ABERDĪNA–BALMORĀLAS PILS–INVERNESA–LOHNESA EZERS
Pilis, viskijs un Lohnesa ezers



B/-/-

Šodien pa Dī upes senleju dosimies uz salas iekšzemi, lai apmeklētu
vēl vienu karaliskās ģimenes dārgumu – Balmorālas pili. Šeit
mēdz uzturēties karaliene Elizabete II – pils ir viņas vasaras
rezidence. Šķērsojot neaizmirstamiem panorāmas skatiem bagātās
Grampjanu augstienes, nonāksim Spejas upes baseina reģionā,
kuru šeit dēvē par viskija zemi. Skotijā viskiju ražo visur, bet
Spejas upes un tās pieteku krastos esošās ražotnes tiek uzskatītas
par labākajām Skotijā. Apmeklēsim vienu no ražotnēm, uzzināsim
vairāk par viskiju, tā gatavošanu un piedalīsimies degustācijā. Tālāk
gar Spejas upi un Ziemeļjūras piekrasti ierodamies sena cietokšņa
pilsētā Invernesā, kura atrodas Nesas upes un jūras līča krastos, netālu no Lohnesa ezera. Apskatīsim pilsētu,
tās vecpilsētu un cietoksni.
Nakts Lohnesa ezera apkārtnē. Dienā~ 270 km.

3. DIENA CETURTDIENA,22.09. LOHNESA EZERS–JOHN O'GROATS–TURSO–LOHNESA EZERS
Paši ziemeļi jeb pasaules mala



B/-/-

Šo dienu veltīsim Skotijas skarbākā reģiona daudzveidīgās dabas
izzināšanai. Dosimies uz Lielbritānijas sauszemes tālāko
ziemeļaustrumu punktu John O'Groats, kas būs šodienas galvenais
mērķis. Pa ceļam arī piestāsim un no ārpus aplūkosim renesanses
stilā celto Danrobinas pili. Gar Ziemeļjūras krastu cauri Vikas
pilsētai uz ziemeļiem. John O'Groats – vieta, kur satiekas
Atlantijas okeāns ar Ziemeļjūru. No šejienes redzama daļa Orkneju
salu arhipelāga. Mežonīgais Dunkana līcis. Tālāk gar Atlantijas
okeāna piekrasti uz Turso. Pa ceļam pie okeāna smilšu pludmales
iespējams organizēt pikniku. Pie Turso pagriezīsimies Latheronas
virzienā, kur arī atgriezīsimies uz mums jau zināmā ceļa. Vakarā
atgriešanās Lohnesa ezera apkārtnē.
Nakts Lohnesa ezera apkārtnē. Dienā~ 440 km.

4. DIENA. PIEKTDIENA, 23.09. LOHNESA EZERS–FORTAUGUSTA–SKAJAS SALA-OBANA
Skotijas sala Skaja



B/-/-

Brauksim gar Lohnesa ezera krastu visā tā garumā (39 km).
Vai Nesija parādīsies? Fortaugustā piestāsim apskatīt
Kaledonijas kanāla slūžu sistēmu. Šis kanāls savieno
Ziemeļjūru
ar
Īrijas
jūru.
Apmeklēsim
vienu
no
fotografētākajām pilīm pasaulē – Eilena Donana pili. Pēc tās
apskates dosimies uz trešo lielāko Lielbritānijas salu Skaju. Ap
Skajas salu, kas ir lielākā šai arhipelāgā, atrodas desmitiem
mazāku saliņu. Šī ir vieta, kur satiekas Īrijas jūra ar Atlantijas
okeānu. Sala izmēra ziņā ir liela, tādēļ apskatīsim nelielu tās
daļu. Atgriežamies Lielbritānijas salā. Turpinām braucienu pa
kalnainu apvidu Fortviljamas virzienā. Labvēlīgos laikapstākļos iespējams redzēt augstāko Skotijas un visas
Lielbritānijas kalnu – Bennevisu (1344 m). Ieradīsimies jaukā zvejnieku pilsētiņā Obanā ar viskija ražošanas
tradīcijām skaista jūras līča krastā. Desmitiem jūras velšu restorānu, kur iespējams doties vakariņās.
Nakts viesnīcā Obanā. Dienā~ 390 km.

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Tālrunis: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv

5. DIENA. SESTDIENA, 24.09. OBANA–INVERĒRIJA–LOHLOMONA EZERS–GLĀZGOVA
No dabas uz Skotijas lielāko pilsētu



B/-/-

Pēc brokastīm pa ainaviskiem ceļiem dosimies uz zvejnieku
ciematu Inverēriju, kas atrodas Īrijas jūras līča krastā. Apskatīsim
Inverērijas pili un dārzus. Apmeklēsim netālu no Glāzgovas
esošo Lohlomona ezera nacionālo parku. Pietura Luses
ciematiņā ezera krastā, kas ir glāzgoviešu kūrorts. Skotijas lielākā
pilsēta Glāzgova – senā un modernā kokteilis – izaugusi Klaidas
upes krastos. Rūpniecība, kuģubūve, ķīmiskā rūpniecība,
zvejniecība. Pilsētas centrālā daļa 19. un 20. gs. mijā pārsvarā
būvēta no dažādu krāsu smilšakmens blokiem, no tiem celta arī
senā katedrāle. Iepazīšanās ar pilsētu.
Nakts viesnīcā Glāzgovā. Dienā~ 170 km.

6. DIENA. SVĒTDIENA, 25.09. GLĀZGOVA–STĒRLINGA–EDINBURGA
Edinburgas šarms



B/-/-

Turpināsim ceļojumu uz vēl vienu interesantu pilsētu –
Stērlingu. Savulaik tieši šeit tika kronēti Skotijas karaļi. Pastaiga
pa pilsētas seno daļu. Apmeklēsim skotu nacionālā varoņa
Viljama Vollesa monumentu. Būsim veikuši lielo apli pa Skotiju
un atgriezīsimies Skotijas galvaspilsētā Edinburgā. Virs pilsētas
paceļas sens vulkāniskas izcelsmes kalns, kura virsotnē atrodas
senā karaļu rezidence. Karaliskā jūdze – vienu jūdzi gara iela,
kas savieno seno karaļu rezidenci ar jauno karaliskās ģimenes pili
– Holirudas pili. Edinburgas pilsētas iepazīšana. Vecpilsēta,
Princeses iela, centrs. Uzzināsiet, kas bija sunītis Bobijs un kāpēc
viņam uzstādīts piemineklis. Brīvais laiks pilsētā.
Nakts viesnīcā Edinburgā. Dienā~ 120 km.

7. DIENA. PIRMDIENA, 26.09. EDINBURGA– PĒRTA–GLEMISAS PILS–ABERDĪNA
Skotijas vēsture



B/-/-

Pēc brokastīm sāksim mūsu ceļojumu uz ziemeļiem. Apskatīsim
seno Skotijas galvaspilsētu Pērtu. Saglabājusies neliela, bet
skaista vecpilsēta, Tejas upes krastmala un sens tilts, kurš
atsauks atmiņā visiem labi zināmo tiltu Kuldīgā. Pastaiga
vecpilsētā. Tālāk dosimies uz Glemisas ciematu, kurā atrodas
viena no karaliskajai ģimenei piederošajām pilīm. Glemisas
pils bija Karalienes Mātes bērnu dienu mājvieta. Pils
apmeklējums. Turpināsim ceļu uz augšzemi gar Ziemeļjūras
krastu. Pietura pie senajām Donnoturu pilsdrupām jūras
krastā. Pastaiga līdz skatu laukumam. Tālāk apstāsimies krabju
zvejnieku mazpilsētiņā Stounhevenā. Dosimies uz Aberdīnu,
kas ir viena no lielākajām Skotijas centrālās daļas pilsētām.
Zvejniecības, zivju pārstrādes un ostas pilsēta, rožu un granīta pilsēta.
Kopš sendienām tās celtniecībā ticis izmantots granīts un, tā kā granītā
esošās kristāliskās vielas atstaro saules gaismu, Aberdīnu dēvē arī par
spīdošo pilsētu.
Nakts viesnīcā Aberdīnā. Dienā~ 220 km.

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Tālrunis: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv

8. DIENA. OTRDIENA, 27.09. ABERDĪNA-RĪGA
Ceļš mājup



B/-/-

No rīta brokastis viesnīcā, šodien iepazīsim Aberdīnu, pēc tā brauciens uz Aberdīnas lidostu un 17:35 lidojums
uz Rīgu, ap 22:05 ierašanās Rīgā.
Dienā~ 30 km.

17:35

Aberdīna ___ 22:05

Rīga, AirBaltic

 2 h 30 min

Cena 1590 eiro

Ceļojuma cenā ietilpst:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceļojuma cenā neietilpst:

+ lidojums Rīga–Edinburga–Rīga
+ dzīvošana 3* viesnīcās un viesu namos
divvietīgā numurā
+ 7 brokastis
+ transports ceļojuma laikā
+ aprakstā minēto apskates objektu apmeklēšana
+ ieejas biļetes Glemisas pilī, Balmorālas pilī,
Glenfiddich viskija ražotnē, Eilena Donana pilī,
Inverērijas pilī un Viljama Vollesa monumentā
+ standarta ceļojuma apdrošināšana
+ grupas vadītāja pakalpojumi latviešu valodā

•
•
•
•
•

- programmā neminētu pasākumu un objektu
apmeklēšanas izmaksas
- ieejas biļetes apskates objektos, kas nav iekļauti
programmā
- pusdienas un vakariņas

Ja vēlaties dzīvot vienvietīgā numurā, piemaksa – 274 eiro.
Piesakoties ceļojumam, vieta grupā tiks rezervēta pēc 400 eiro maksājuma.
Atlikušais maksājums 1190 eiro jāveic ne vēlāk kā 40 dienas pirms izlidošanas (11.08.2022.).
Atsakoties no ceļojuma līdz 40 dienām (11.08.2022.) pirms izlidošanas, tiek ieturēti 400 eiro.
Atsakoties no ceļojuma mazāk nekā 40 dienas pirms izlidošanas, tiek zaudēta pilna summa.
* Ekskursiju kārtība var mainīties dēļ laikapstākļiem vai grupas vadītāja ieteikumiem.
* Ja kādu objektu nav iespējams apmeklēt, tas tiks aizvietots ar citu līdzvērtīgu.

Marko Polo ceļojumi
Gustava Zemgala gatve 74, A ieeja 2.stāvs, Rīga
Tālrunis: +371 25137021; info@markopolo.lv; www.markopolo.lv

