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Skotija gardēžiem  

14.09. – 21.09.2021., 8 dienas, cena 1600 EUR 

Skotiju raksturo krāšņa dabas daudzveidība, liels zaļums, biežie nokrišņi, bet vienalga, te ir skaisti! 
Dabas ainavas te ik uz stūra – kraujas, ielejas, ezeri, senie cietokšņi, skotu mūru varenība! Skoti savā 
būtībā ir ļoti lepni ar savu esamību, tāpēc seko savām tradīcijām un nēsā skotu svārkus arī šodien! Uzēd 
savu Haggi un iedzer viskiju un dzīve te rit savu mierīgo gaitu! 

Skotija ir arī salu paradīze, ar galvaspilsētu Edinburgu un slaveno mītiem apaugušo Lohnesa ezeru, 
par kuru runā daudz… Bet labāk vienreiz redzēt, ir vai nav tas briesmonis! 

Arī Skotijā gardēžiem būs ko piedāvāt – noskaidrosim visu par Skotijas lasi un čedaras sieru, 
austerēm, gardo viskiju un citiem vietējiem labumiem.  

Maršruts aptver gan līdzeno Skotijas daļu, gan kalnaino! Un lielpilsētas, Edinburga un Aberdīna,  
tāpat mazpilsētas, pilis… Un neiztrūkstošs Viskijs! 

 1.diena - Prom uz Skotiju (V) 

 Lidojums Rīga – Aberdīna 
 Transfērs uz  3* viesnīcu Aberdīnā. Aberdīna atrodas Skotijas ziemeļrietumos, Ziemeļjūras krastā un 

pazīstama ne tikai kā “granīta pilsēta”, jo lielākā daļa tās ēku celtas no pelēka granīta, bet arī kā 
Skotijas naftas galvaspilsēta. Dodamies vakara pastaigā pa pilsētas centru un īstais brīdis vakariņām 
vietējā pabā! 

 2.diena – Skotijas laukos (B, V)  

 Glemisas pils – tā ir viena no varenākajām karaļu lauku rezidencēm, kas būvēta 17.gs. un ir lieliska 
vēl šodien, lepodamās arī ar savu dārzu 

 Brauciens uz St. Andrews – burvīga viduslaiku pilsēta, kas saglabājusi savu auru. Vēsturiskās ēkas 
nav nopostītas un tas vilina uz pastaigu pilsētā! Jo te ir pirmā Skotijas universitāte celta 1413. gadā 
un senā Katedrāle no 16.gs. Pilsētu iecienījuši golferi, jo visapkārt ir labi golfa laukumi! 

 Alus darīšanai arī ir senas tradīcijas, tāpēc arī laiks doties uz darītavu un nogaršot vietējo produkciju! 
 Dundee – Skotijas 4. lielākā pilsēta, skaitās saulainākā! Atrodas pie jūras, dosimies nelielā pastaigā 

gar krastu. Te var redzēt RRS kuģi, ar ko Robert Falkon Skot 1901-1904.gadam ceļoja uz Antarktīdu! 
 Nakšņošana 3* Dundee 
 Un laiks vakariņām vietējā pabā! 

 3.diena - Uz Skotijas laukiem  (B, V) 

 Perths – viena no tipiskākajām mazajām pilsētām, kuru tūristi negāž apkārt – kafijas pauze, lai dotos 
dziļāk iekšā Skotijas kalnos 

 Rītu sāksim ar vienu no Skotijas mazākajām viskija darītavām, kas rūpējas par savu kvalitāti un 
māksliniecisku noformējumu. Uzzināsim kā tas viskijs te top un nogaršosim! Paskalināsim glāzi un 
sakām Slainte – kā skoti, kas nozīmē uz - Tavu veselību! 

 Pitlochry –  vienā no mazākajām pilsētiņām, kur iesakām papusdienot – varbūt lasis un austeres? 
 Brauciens caur Skotijas augstkalnēm Glenkoe – kur zaļie kalnu masīvi liks apstādināt busiņu, lai 

veiktu fotogrāfijas, jo te ir īstās dabas ainavas… visromantiskākā Skotijas daļa, laiks vilkt ārā 
fotoaparātus! 
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 Nakts B&B Skotijas augstkalnu reģionā 
 Vakariņās dodamies uz Fort Williams pilsētiņu  

 4 .diena – Skajas sala (B) 

 Pilnas dienas ekskursija uz Skajas salu. Tā ir viena no lielākajām Skotijas ziemeļu salām. Tā piedāvā 
elpu aizraujošas ainavas, sulīgi zaļus paugurus, balto smilšu pludmales, tā dēvētos "pasaku baseinus" 
un plašas iespējas doties dabas izzināšanas piedzīvojumos. Lai arī atrodas Lielbritānijas ziemeļos, 
šajā vietā ir visai maigs klimats. Golfa straume tai sniedz siltumu, kas piemērots pat palmām. Šis ir 
viens no Skotijas iecienītākajiem tūrisma galamērķiem un tieši rudenī tas ir visskaistākais. Atkarībā 
no laika apstākļiem – improvizēsim uz vietas – vai dosimies pastaigās, vai baudīsim jūras veltes salas 
galvaspilsētā – šodien mierā un bez steigas… 

 Nakts B&B Skotijas augstkalnu reģionā 

 5.diena - Kas dzīvo Lohnesa ezerā? (B, V) 

 Ja laika apstākļi mums būs labvēlīgi – piedāvāsim ar pacēlāju doties Ben Nevis kalnā – 1345 m v.j.l. 
– par papildus samaksu. Bieži vien vasarā tas ir tīts miglā, bet arī tad tas ir to vērts! Tad jau redzēs, 
kas mums būs lemts!  

 Brauciens gar Lohnesa ezeru, kurš apvīts ar leģendām, pēc platības otrs lielākais ezers Skotijā. Ezerā 
ir viena maza sala, mākslīgā, kur būvēja nocietinājumus, cerībā ieraudzīt briesmoni… 

 Urquhartas pils apmeklējums, kas savus slavas laikus izdzīvoja no 13 līdz 17.gs., varam tikai 
bagātināt savu fantāziju, kā te bija tai laikā! 

 Pārbrauciens uz Inverness, nozīmīgākā pilsēta kalnu daļā – te iesakām papusdienot kādā no vietējiem 
pabiem, kur noteikti labi garšo lielais kartupelis 

 Atgriešanās  un Nakts B&B Skotijas augstkalnu reģionā 
 Vakariņas 

 6.diena - Skotijas lasis un Stirlinga(B)  

 Skotijas laša kūpinātavas apmeklējums, kur mums būs iespēja visu noskaidrot, un loģiski, nogaršot! 
 Brauciens garām Loch Lomond ezeram – foto pauze – tas ir lielākais ezers Skotijā 
 Senā Skotijas galvaspilsēta Stirlinga - Skotijas sirds. Apmeklēsim Stirlingas pili un skotu nacionālā 

varoņa Viljama Vollesa memoriālu. Šeit sasauksies laiki ar vēsturisko filmu Drošsirdis ar Melu Gibsonu 
galvenajā lomā. Stāsts par šo skotu brīvības cīnītāju un traģiskāko laika periodu Skotijas vēsturē. 
Lieliski skati no Stirlingas mūriem!  

 Nakts 3* viesnīcā 

 7.diena – Edinburga (B,V)  

 Edinburgas apskates ekskursija ar hop on autobusu, tas ir aizraujošs veids kā iepazīt Skotijas 
galvaspilsētu. Gan vecpilsētu, gan eleganto un glauno jauno pilsētas daļu ar dārziem, neoklasikas 
ēkām – kas iekļautas UNESCO pieminekļu sarakstā. Edinburgu daudzi salīdzina ar Ziemeļu Atēnām… 

 Brīvajā laikā iesakām - Edinburgas pils apmeklējums – kas celta 12.gs., un bijusi karaļu kronēšanas 
vieta, celta uz sena vulkāna. Iespējams satikt Elizabeti II, kura te dzīvo Belmontes pilī no maija līdz 
jūlija vidum savā vasaras rezidencē 

 Iesakām – doties uz viskija namu, lai vēlreiz nogaršot vai doties iepirkties vai iedzertu glāzi alus 
vietējā pabā 
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 Vakarā kopīgas vakariņas tipiskā skotu krodziņā  
 Nakts 3* viesnīcā 

 8.diena - Nekur nav tik labi kā mājās (B) 

 Stāvā klintī pašā Ziemeļjūras malā, atrodas dramatiski iespaidīgākā reģiona pils - Dunnottar Castle, 
kuras vēsture iesniedzas viduslaikos un bijusi saistīta gan ar Mariju Stjuarti, gan Viljamu Vollessu. 
Tās drupas kalpojušas arī kā skatuve Franko Dzefirelli Šekspīra “Hamleta” ekranizējumam ar Melu 
Gibsonu galvenajā lomā. Labos laika apstākļos pilsdrupas ir atvērtas publikai, nu lūkosim… 

 Savukārt Stonehaven osta ir mājvieta arī vienai no ikoniskākajām apkaimes zivju ēstuvēm The Ship 
Inn, kura šajā vietā atrodas jau kopš 1771. gada. Tur vai kur citur iesakām uz atvadām vēl izbaudīt 
lieliskās jūras veltes pusdienojot… 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Aberdīna - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Aberdīna – Rīga (20kg nododamā bagāža+ 1 vienība 8kg rokas bagāža) 
 Brauciens ar minivan autobusu 8 tūristi + šoferis (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, 

maksas ceļi, degvielas izmaksas, stāvvietas) 
 Nakšņošana 7 naktis 3* viesnīcās vai 3* B&B viesu mājās ar brokastīm, divvietīgos numuros ar 

ērtībām,  
 5 vakariņas ar tipiskiem ēdieniem 
 Ekskursijas pēc programmas 
 1 viskija ražotnes apmeklējums ar degustāciju 
 1 alus degustācija 
 Skotijas laša degustācija 
 Ieejas maksa Urqurkartas, Stirlingas, Glamisas, Dunator – pilīs 
 Hop Off autobuss Edinburgā 
 Grupas vadītājs – šoferis no Rīgas   
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Pacēlājs Ben Nevis 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir 
orientējoši un var mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
190 Poundi (~261 EUR – skatīt konkrētās dienas Latvijas bankas valūtas kursu). 
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 Minimālais skaits grupā ir 7 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par 
minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 400 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 600 EUR jāsamaksā līdz 14.06.2021. 
 Pārējā summa 600 EUR jāsamaksā līdz 14.08.2021. 
 


