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MARŠRUTA PROJEKTS
Lappušu skaits: 1

IZBAUDI ZIEMEĻKURZEMI KOPĀ AR
JANĪNU KURSĪTI
PIEDALOTIES VESEĻOTĀJAI BRIGITAI VĪKSNIŅAI
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un degustācijas!!!

08.07.-09.07.

2 dienas

ceļa posms,
naktsmītne
Sestdiena,
08.07.
Ulbroka – Rīga
– Kaltene –
Kolka –Mazirbe
– Kolka

viesu nams
Kolkā “Zītari”

no EUR 105

apskates vietas un objekti
 7.30 izbraukšana no Ulbrokas
 Ragaciems un Imanta Ziedoņa atdusas vieta
 Mērsrags – leģendas par laupītājiem, kas mānījuši kuģus uz raga akmeņiem. Mērsraga bāka,
putnu vērošanas tornis, militārais mantojums – viss vienā vietā! Pie bākas saglabājušās būves
atliekas, kurā PSRS laikos padomju robežsargu vajadzībām atradās liels, izbīdāms prožektors jūras
izgaismošanai
 no Rēveles ķilavām līdz zelta šprotēm – stāstījums un dokumentāla filma ar šprotu degustāciju
pasākuma noslēgum
 Gājiens gar jūras krastu uz Kolkas ragu, veco bāku drupu apskate, Kolkas bākas vērošana.
 Kolkas baznīca ar ievērojamo altārgleznu
 Pitragā pie Andra – zvejnieku stāsti, zivju kūpināšana un degustācija.
 ciemošanās Lībiešu Tautas namā un Mazirbes baznīcā un kapsētā
 Iespējams pasūtīt vakariņas viesu namā (10-15 Eur/pers )

 Slīteres Zilie kalni un Vīdales Mežlīdumi: vegānu pikniks un sarunas par veselīgu
Svētdiena,
dzīvesveidu (tai skaitā uzturu) par videi draudzīgu lauksaimniecību.
09.07
 Dundagas pils un sklandraušu degustācija
Kolka –Slītere ––  Valdemārpils – liepziedu pilsēta un Kr. Valdemāra vārda nesēja
Valdemārpils –
 Ar Ārlavas bānīti apkārt Igurda Baņķa amatnieka sētai „Kauliņi” un fotosesija koka automobilī
Iģene – Rīga „Sirmais žiperis”
Ulbroka
 Z/S „Bērzi” – kazu audzēšanas pionieri Latvijā un IK „Caprine” pusdienu piedāvājums – sākot no
sieru uzkodām, Positivus zupu, gaļas desiņām un beidzot ar plātsmaizi un kazas piena saldējumu.
 Iģenes luterāņu baznīca – viena no vecākajām koka baznīcām Latvijā
 ierašanās Ulbrokā pēc 20.30

Naktsmītņu raksturojums
viesu nams - Kolkā: 12 2 -vietīgas istabas un 4 papildus gultas, ar dušu un WC katrā numuriņā. Brokastis

