PA SĒLIJAS BALTAJIEM LIELCEĻIEM
KOPĀ AR JANĪNU KURSĪTI
PIEDALOTIES VESEĻOTĀJAI BRIGITAI VĪKSNIŅAI

2019

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, pusdienas un degustācijas!

20.-21. jūlijs
ceļa posms
sestdiena,
20.07.
Rīga – Ēberģe
Nereta –
Ilzenberga Aknīste –
Subate –
Daugavpils

no EUR 123

apskates vietas un objekti









svētdiena,
21.07.

2 dienas





Daugavpils –

Ilūkste –
Dviete –
Bebrene – Zasa
– Sece 
Jaunjelgava – 
Rīga






7.30 izbraukšana no Rīgas/ Ulbrokas
8.45. Valle Amtmaņa-Briedīša muzejs
10.00 – 11. 00 Pilkalnes muižas apmeklējums. Te māla kleķa celtajā klētī
saglabājusies unikāla senlatviešu graudu kalte
11.10. Saukas dabas parks un Ormaņkalns – gleznainais skats uz apkārtni un
Saukas ezeru
12.00-13.00 Pusdienas Lonē (cenā!)
13.30-15.30 Lietuvas robežas šķērsošana un atdzimusī Ilzenbergas muiža ar plašo
un angļu stilā iekopto 15 hektāru plašo parku ar skulptūrām, ar leģendām apvīto
Mīlestības salu, graciozi izliekto tiltiņu, ezeru un stāstiem par šīs saimniecības
attīstīšanu pašreizējā veidolā. Šobrīd te tiek attīstīta biodinamiskā saimniecība saimniecībā uz vietas tiek īstenots pilns cikls – no sēšanas līdz gatavai produkcijai,
turklāt lauku darbos, kaitēkļu apkarošanā un produkcijas gatavošanā izmantojot tikai
bioloģiskas metodes, dabiskus līdzekļus
16.00 – 17.30 Gārsenes pils apskate celta neogotikas stilā (19.gs.). 60 gadus (18601920) muiža atradās baronu Budbergu-Beningshauzenu dzimtas īpašumā. Latvijas
brīvvalsts laikā ēku pārbūvēja par skolu, kuras svinīgajā atklāšanā 1940.gadā savā
pēdējā oficiālajā braucienā pa Latviju piedalījās arī Kārlis Ulmanis. Ainaviskais pils
parks, dzimtas kapliča, pastaiga pa Zaļo taku
18.00 -19.00 Subates sakrālais mantojums
20.00 iekārtošanās viesnīcā Daugavpilī. Starptautisks vēstures festivāls “Dinaburg 1812”.
9.00-9.45 Vecā Stendera muzejs ar ekspozīciju, pastāvīgu novada amatniecības
izstādi, mācītajmuižas klēts apskati, kur iekārtota etnogrāfiska daļa ar pagājušo
gadsimteņu sadzīves priekšmetiem, fotouzņēmumiem un dokumentiem.
10.15 -11.30 Selekcionāra Paula Sukatnieka Apsītes – daudzi savos dārzos audzē
viņa selekcionētās vīnogas un citus augus. Dārznieka mājās varēs iepazīt viņa
neskaitāmās kolekcijas un talantus, uzzināt par vīnogu audzēšanas noslēpumiem,
aplūkot dārza augus, iespējams varēsim degustēt jau pirmās vīnogas.
12.00 -12.45 Bebrenes muižas parks un grāfu Plāteru-Zībergu muižas komplekss
13.00- 15.30 Pļavas muzejā Kaldabruņā - skatāma oriģināla ekspozīcija, kas
veidota kā cilvēka dzīves gājums, saistībā ar dabu un latviešu tautas tradīcijām.
Atsevišķas ekspozīcijas veltītas, Latvijas dabisko pļavu augiem, smilgām,
aizsargājamajiem augiem. Katrs objekts pārsteidz ar vizuālo un emocionālo
iespaidu. Tāpat tā ir vieta, kur satikt uzņēmīgus cilvēkus un mākslinieku oāze
Pusdienas (cenā) Červonkas baznīca – vieta kur kristīts Jānis Pliekšāns.
16.00 – 16.45 Pastaiga teiksmu apvītajā Zasas muižas parkā, kas miniatūrā
atgādina Gatčinas parku (17.gs). Zasas baznīca un baronu Zasu dzimtas kapi
17.45- 18.00 Sēlpils: pilsdrupas, baznīca un Zvejnieklīcis,
18.15 – 18.45 Staburaga klints piemiņas zīmes Dieva auss. Tepat blakus kuplo arī
Vienības birzs un prezidentu stādītie ozoliņi. Vīgantes parks
atgriešanās Ulbrokā ap 20.30

naktsmītne
*** viesnīca
Daugavpilī

Naktsmītnes raksturojums
*** viesnīca Daugavpilī: 2- vietīgi numuri ar WC un dušu, brokastis
Ceļojuma izmaksas
Kopējais
braucēju skaits
grupā
25
24
22








Kopējā tāme Ceļojuma cena
grupai(EUR) 1 pers/ EUR

Ar IMPRO autobusu

3075
3072
2707

123
128
135

Ceļojuma cenā ietilpst
naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis
grupas vadītāja-gida pakalpojumi
ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos
apskates objektos,
programmā paredzētās degustācijas
pusdienas abas dienas
vietējo gidu stāstījums saimniecībās
transporta pakalpojumi ceļojuma laikā
Ceļojuma cenā neietilpst

 vakariņas
 veselības apdrošināšana



Pieteikšanās ceļojumam
piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati
nepieciešams grupas saraksts, 10 dienas pirms izbraukšanas,
ar sadalījumu pa istabiņām
Iespējamie papildus objekti (kaut ko pamainot)

Kankaļu baznīca - Eiropas koka arhitektūras mantojums ar
350 g. veco altārgleznu (jāiet ar kājām ~ 20min) 10 EUR uz grupu
O.Ādama z/s Krasti-B apmeklējums, kur skatāms 300 dažādu liellopu šķirņu ganāmpulks.
Vienīgais liellopu izsoļu nams Baltijā 3 EUR /pers
Jāņa Jaunsudrabiņa muzejs-māja - Riekstiņi, kur joprojām saglabājies 19.gs veidols - „Baltā
grāmatā” tēlotā Mūsmāju pasaule. - Ziedojums
Viesītes muzejs Sēlija, kur apskatāma vērienīga ragu kolekcija, vietējo tautas daiļamatnieku
darbi, kā arī dzelzceļa vēstures ekspozīcija. Viesītes Mazais bānītis
Paula Stradiņa piemiņas ekspozīcija Viesītē – 3 .00 EUR (abiem muzejiem)
Latvijas fotogrāfijas pamatlicēja Mārtiņa Buclera kabinets -1.00 EUR
Neretas luterāņu baznīca ir viena no vecākajām baznīcām
Zemgalē (16.gs.), līdz mūsdienām saglabājies baznīcas sākotnējais iekšskats, vairāki izcili
mākslas darbi un ērģeles - Ziedojums
Neretas nesen atjaunots novada muzejs – 1 EUR /pers
Kafejas ražotne un degustācija. Vieta, kur pēc vecmāmiņu receptēm ražo ozolzīļu un cigoriņu
kafeju 3.00 EUR

