
 
 

 

Skotija 

8 dienas 

Labāk lidot nekā braukt 

30.04.-07.05.2023. 

Ceļojuma cena:  

EUR 870

 

1. diena 

5:00 tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums Rīga – Edinburga. Ierašanās galamērķī 7:40. Folkērkas rata (laivu pārcēlāja) 

apskate. Tā ir speciāla ierīce laivu pārcelšanai no viena kanāla citā. Pēc skatītāju vēlmēm, iespēja pašiem izbraukt 

ar kuģīti pa kanālu. Pastaiga dabā, apmeklējot Antonija aizsardzības sienas, ko būvējuši romieši, paliekas. 

Piemineklis ūdens gariem – iespaidīgas 30 m augstas zirga galvu metāla skulptūras. Stērlingas pilsēta un Stērlingas 

pils. Abām Skotijas vēsturē ir bijusi liela nozīme. Stērlingas pils mūsdienās ir tūristu apmeklētākā pils Skotijā. Arī 

mēs plānojam pils apskati. Naktsmītne pie Edinburgas. Naktsmītne – brīvdienu māja 9 cilvēkiem, 2-vietīgas 

istabas, virtuve, viesistaba, bez brokastīm.  

2. diena 

Brauciens uz Roslinas kapelu. Mītiem un leģendām apvīta, iemūžināta grāmatā un filmā „Da Vinči kods“, tagad 

tiks ieraudzīta klātienē. Edinburga – Skotijas galvaspilsēta. Edinburgas pils. „Karaliskā jūdze“ – vairāku ielu 

garumā sniegs Jums vēstures un arhitektūras paraugstundu. Edinburgas botāniskais dārzs – labākais Skotijā. 

Atgriešanās naktsmītnē. 

3. diena 

Brīva diena Edinburgas apskatei. Iespēja apmeklēt kādu no muzejiem. Pēc ceļotāju vēlmēm iespējama ekskursija 

arī uz Glāzgovu. Atgriešanās naktsmītnē. 

4. diena 

Brauciens caur Trosaksu nacionālo parku. Nacionālajam parkam raksturīgas brīnišķīgas kalnu un ezeru ainavas. Tā 

ir mazapdzīvota teritorija, kur savulaik slēpies arī viens no populārākajiem skotu varoņiem – Robs Rojs – skotu 

“Robins Huds”. Dabas pietura – 2 km pastaiga lai apskatītu gleznainu ūdenskritumu. Obana – neliela, rosīga osta 

līča krastā, kas slavena ar Makeiga torni – nepabeigta Romas Kolizeja imitāciju. Fortviljama. Pie Fortviljamas 

atrodas Lielbritānijas augstākā virsotne – Bennevis. Mēs tur nekāpsim, bet apskatīsim tuvumā esošās 8 pakāpju 

slūžas, kas ir iespaidīgākā Kaledonijas kanāla daļa. Naktsmītne Skajas salā. Naktsmītne – brīvdienu māja 9 

cilvēkiem, 2-vietīgas istabas, virtuve, viesistaba, bez brokastīm. 

5. diena 

Skajas sala – saldais ēdiens dabas mīļotājiem. Te pārņem pasaules malas sajūta. Vulkāniskais pamatiezis vietām 

izveidojis interesantas klinšu figūras. No bazalata klintīm ūdenskritums gāžas lejā tieši okeānā. Nelielās apdzīvotās 

vietas nespēj izjaukt Skajas salas dabas skaistumu. Apmeklēsim arī Skajas galveno pilsētu – Portrī. Donanas pils – 

atjaunota viduslaiku pils, kas uzbūvēta tipiskā Skotijas Pakalnu ainavā paspējusi filmēties vismaz 12 kinofilmās. 

Pils apskate no ārpuses un iekšpuses. Atgriešanās naktsmītnē. 

6. diena 

Brauciens gar Lohnesa ezeru. Lohnesa ezera briesmooņa centru neskatīsimies, jo mums paredzēta tā ieraudzīšana 

pašā ezerā. Invernesa. Pilsētas centra, Invernesas pils, Kiltu meistaru apmeklētāju centra apskate. Neliela pilsētiņa 

Elgina ar labi saglabājušo vecpilsētu, iespaidīgām katedrāles drupām un kapsētu. Brauciens līdz Aberdīnai. 

Aberdīna ir trešā lielākā Skotijas pilsēta un lielākā Lielbritānijas naftas pilsēta. Vakara pastaiga pa Aberdīnas 

centru. Naktsmītne pie Aberdīnas – viesnīca, 2-vietīgas istabas, brokastis. 

7. diena 

Ceļojums pa karalisko Dīsaidu. Crathes pils un dārzi. Karaliskās viskija darītavas apmeklējums. Belmoralas pils – 

Lielbritānijas karaliskās ģimenes vasaras rezidence. Brauciens caur Kraigornas nacionālo parku, kur atrodas 

lielākais Skotijas kalnu slēpošanas centrs, un augstākā kalnu pāreja mūsu ceļojumā. Santandrē – golferu pilsēta, un 

vienkārši smuka pilsētiņa pastaigām jūras krastā. Brauciens uz Naktsmītni. Naktsmītne Edinburgas apkaimē – 

viesnīca 2-3-vietīgas istabas ar labierīcībām, bez brokastīm. 

8. Diena 

5:30 transfērs uz lidostu. Lidojums Edinburga – Rīga. 12:40 nolaišanās Rīgas lidostā. 

 

 

 



Cenā ietilpst: 

 lidojums Rīga-Edinburga-Rīga (iekļautas visas nodevas), 

 rokas bagāža 10 kg 40x25x20 

 transporta izdevumi (mikroautobuss, maksimālais grupas lielums – 8 cilvēki), 

 šoferis – gids, 

 7 naktis maršrutā minētajās naktsmītnēs (jāņem vērā, ka dzīvojot apartamentos, vannasistaba paredzēta 4 

cilvēkiem, šajā ceļojumā brokastis ir tikai 1 naktsmītnē). 

 veselības apdrošināšana ceļojuma laikā. 

Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās, 

 nododamā jeb reģistrētā bagāža 20 kg (pēc izvēles) EUR 50 turp-atpakaļ lidojumam, 10 kg nododamā bagāža 

30 EUR turp-atpakaļ lidojumam (cena var mainīties, un turisma firma neuzņemas atbildību par šīm izmaiņām), 

 ja noteikti vēlaties sēdēt blakus, vietas izvēle lidmašīnā 4-20 EUR vienam lidojumam. 

 

 
 

BAGĀŽAS VEIDS JĀIZVĒLAS PIESAKOTIES CEĻOJUMAM. PĒC AVIOBIĻEŠU IEGĀDES ŠIS PAKALPOJUMS MAKSĀS 

DĀRGĀK 

 
 

 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

www.baldonescelotajs.lv  
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