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Skotija gardēžiem  

 13.06. – 20.06.2023., 8.dienas, cena - 2450 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, ar galvaspilsētu Edinburgu un slaveno mītiem apaugušo Lohnesa ezeru, par kuru runā daudz… Bet labāk 
vienreiz redzēt, ir vai nav tas briesmonis! 

Šī būs kultūras, vēstures un gastronomijas tūre, apmeklējot piekrastes pilsētu Aberdīnu, Invernesu, skaisto un 
vēsturisko Edinburgu, kā arī viduslaiku Sentendrjūsas ostu. 

Skaistās Skotijas ainavas, kā arī iespēja nogaršot viskiju no mucas spirta rūpnīcas apmeklējuma laikā, pasēdēt 
pie vietējiem iedzīvotājiem bārā organiskā alus degustācijas laikā, pusdienot Skotijas populārākajā pārtikas 
kvartālā, ēst austeres Aberdīnā un apmeklējiet dažas no Skotijas iespaidīgākajām pilīm, muzejiem un 
vēsturiskajiem kaujas laukiem.  

1.diena. 13.06. Prom uz Skotiju  

 Lidojums Rīga – Aberdīna 

 Transfērs uz  3* viesnīcu Aberdīnas centrā 

 Vakariņās dodamies uz vietējo restorānu, lai sāktu iepazīt vietējos ēdienus kopā ar vīnu!  

 2.diena. 14.06. Stonehavena  un Skotu džins  

 Tradicionālās skotu brokastis 

 Stonehaven -  ir jauka vieta, kur baudīt jūras gaisu un  svaigas skotu jūras veltes. Lai gan 'Stoney', kā to pazīst vietējie 
iedzīvotāji, vairs nav nozīmīga zvejas osta, tā saglabā lielu vēsturisko šarmu ar tuvumā majestātisko Dunnottaras pili  

 Un, ja vēlaties peldēties, bet nevēlaties peldēties savvaļā, Stounheivenas brīvdabas baseins (atvērts 1934. gadā) ir Apvienotās 
Karalistes vienīgais art deco stila olimpiskā izmēra jūras ūdens baseins. Ūdens tiek uzkarsēts (29°C/84F) un ir atvērts no maija 
beigām līdz septembra sākumam 

 Dunnotoras pils  - 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 

 Laiks atklāt Skotijas džina noslēpumus – degustācijā! 

 Aberdīna – laiks iepazīt šo pilsētu arīdzan! 

 Vakariņas vienā no jaukākajiem restorāniem ar 3 kārtu ēdienkarti un, protams, ar vīnu!  

 3.diena. 15.06. Uz Skotijas laukiem   

 Tradicionālās skotu brokastis 

 Skotijas austrumu krasts ir slavens ar gardu ogu audzēšanu: zemenēm, avenēm un kazenēm. Apmeklējuma laikā jūs 
uzzināsiet par dzīvi vienā no Skotijas veiksmīgākajām augļu fermām un  izbaudīsiet viņu darba augļus garšīgā degustācijā! 

 Augstas kvalitātes vilnas  amatnieku autentiskais darbs, kas ražo kašmira, merino, jēra vilnas! To aizsāka Džonstonu ģimene 
1797. gadā. Apmeklējuma laikā jūs redzēsiet, kā viņu amatnieki lepojas ar katru pavedienu, katru pagriezienu, katru dziju. Un 
katra dūriena pamatā ir gadsimtiem ilgām tradīcijas. Un tas viss te Skotijas sirdī! 

 Cawdor pils un dārzi - izbaudiet skaistas tradicionālās Skotijas pils apmeklējumu, ko cēlusi un apdzīvojusi viena un tā pati 
ģimene vairāk nekā 600 gadus, un te ir – trīs ļoti atšķirīgi dārzi. 

 Iekārtošanās Inverness pilsētas centrā  3* viesnīcā, kur vakariņas ar glāzi vīna jau mūs gaida! 
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 4 .diena. 16.06. Lohnesa ezers   

 Tradicionālās skotu brokastis 

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

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

 Iespējams, ka alus un pica nav pirmā doma, kas ienāk prātā, domājot par Skotiju, taču tā patiešām ir alus ražotāju un dzērāju 
tauta! Šajā garšīgajā degustācijas pieredzē jūs izbaudīsiet dažādus organisko alu no godalgotās kalnu alus darītavas. 
Papildināt alu, ar svaigi ceptu picu 

     ar piedevām no pašas alus darītavas bioloģiskās saimniecības, kurā viņi audzē dārzeņus un audzē Hebridu aitas. Būs  labi! 

 Pa ceļam noskaidrosim kas ir ar slavenajām kaujas vietām 

 Un tad jau žigli pie galda uz vakariņām, ar vīnu! 

5.diena. 17.06. Viskija atkāšana  

 Tradiconālas skotu brokastis 

 Šodien ļausimies iepazīt Inverness – mazliet brīvsolis šopingam? 

 Un tad  jau laiks doties un atklāt viskija noslēpumus  uz darītavu ar degustāciju! 

 Un laiks jau vakariņām! 

 6.diena. 18.06. Skotijas lasis  

 Tradicionālās skotu brokastis 

 Ja jūs vienmēr esat vēlējušies nokļūt Pērtšīras augstienes centrā, tad ģeogrāfiski Pitlohija ir tā! Mūsdienās Pitlokri ir dinamiska 
vieta, kur apstāties un, iespējams, nobaudīt kādu no kafejnīcām vai bāriem, nopirkt dāvanu līdzi ņemšanai mājās vai vienkārši 
pastaigāties. Slavenās lašu kāpnes atrodas netālu, un vasarā un rudenī jums varētu palaimēties pamanīt lašus, kas šķērso upi 
uz ezeru ceļā uz nārsta vietām 

 Un laiks doties – uz Skotijas laša degustāciju! Nav labākas vietas par Skotiju, kur novērtēt neapstrīdamo “zivju karali” 

 Brauciens uz Edinburgu, iekārtošanās 3* viesnīcā paša Edinburgas sirdī 

 Un vakariņās dodamies uz  Bonnie & Wild, tas  ir  skotu ēšanas un dzeršanas svētki  

7.diena. 19.06. Edinburga  

 Tradicionālās skotu brokastis 

 Edinburgas apskates ekskursija ar kājām, tas ir aizraujošs veids kā iepazīt Skotijas galvaspilsētu. Pilsēta ir UNESCO pieminekļu 
sarakstā. Edinburgu daudzi salīdzina ar Ziemeļu Atēnām… 

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

 Brīvais laiks pilsētā, lai dotos iepirkties vai iedzertu glāzi alus vietējā pabā 

 Vakariņas un glāze vīna pēc garas dienas…  

8.diena. 20.06. Nekur nav tik labi kā mājās  

 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! 

 Brīvais laiks notiesāt kādu vietējo labumu vietējā pabā! 

 Transfērs uz lidostu Aberdīnā 
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  Lidojums Aberdīna - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Aberdīna – Rīga (23kg nododamā bagāža+ 1 vienība 8kg rokas bagāža, ar uzkodām un vīnu) 

 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi, degvielas izmaksas, stāvvietas) 

 Nakšņošana 7 naktis 3* viesnīcās pilsētas centrā, ar tradicionālām skotu brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām,  

 7 vakariņas – ar vīnu labos restorānos! 

 Ekskursijas pēc programmas (ieejas maksas minētājos objektos – pils, izbrauciens ar kuģi u.c) 

 1 viskija ražotnes apmeklējums ar degustāciju 

 1 alus darītava ar  degustāciju 

 1 Džina ražotne ar degustāciju 

 Skotijas laša degustācija 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma apdrošināšana 

 Ievērībai:  

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

 Vienvietīgie numuru uz pieprasījumu – par papildus samaksu!  

 Minimālais skaits grupā ir 15 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 UK mārciņas kursa un 
degvielas cenas sadārdzinājumu. 

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

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa  Otrā iemaksa  Atlikusī summa  
400 EUR  Līdz 13.03.2023  1050 EUR  Līdz 13.05.2023  1000 EUR  

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot.  

Atteikšanās no ceļojuma:  

Atteikšanās datums  Līdz 13.03.2023  No 14.03.2023  No 14.05.2023  
Zaudētā summa  50 EUR  50% no summas  100% no summas  

 Līdz 10.06.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā.  

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu.  

 


