
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Grupas vadītāja Irīna Klapere 

Tūrisma un transporta kompānija 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tālr. 27775764; 27661174 

balt-go@balt-go.lv 

 
Pavasaris Abavas ielejā un Kuldīgas 

lidojošās zivis 
Sestdiena, 22.04.2023. 

 Cena 39 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 35 EUR 
Izbraukšana no Valmieras pl. 5.50, Smiltenes pl. 6.20, Cēsīm pl. 7.10, Rīgas ap pl. 8.30 

(grupas vadītāja pievienosies Berģos) 
 

Pavasaris tā vien mudina doties dabā, šoreiz uz Kurzemi – pa krāšņi ainavisko Abavas senleju, ko bieži vien 
dēvē par Kurzemes Šveici, uz Īvandes ūdenskritumu, Ventas rumbu ar unikālo pavasara skatu – “lidojošajām 
zivīm”, kas katru gadu aprīļa beigās cenšas pārvarēt Ventas rumbu, lai dotos augšup pa upi uz nārsta vietām. 
Pēcpusdienā apmeklēsim Riežupes smilšu alas, kuru baltās smiltis tika izmantotas gan Iļģuciema stikla 
ražotnē, gan ārstnieciskos nolūkos. 

Greiļu kalns un piramīdas ,,Dižgari” 
Pa Abavas ieleju izsenis ir gājis tirdzniecības un kara ceļš, ko izmantojuši 
lībieši un prūši. Gar ceļu gadsimtu laikā izveidojušās apdzīvotas vietas un 
terasēs vietām iekopti lauki, tā veidojot savdabīgo Abavas ielejas ainavu. 
40 m dziļo ieleju starp Kandavu un Sabili mēdz dēvēt par Kurzemes Šveici. 
Greiļu kalns ir augstākā vieta Abavas ielejā – 83 m virs jūras līmeņa. Kāpsim 
kalnā un priecāsimies par skaisto ainavu! Turpat netālu apskatāmas 
“Dižgaru” piramīdas. 

Īvandes ūdenskritums 
Neiespējami pavasarī pabraukt garām lieliskajam Īvandes ūdenskritumam 
jeb rumbai. Patiesībā tie ir divi ūdenskritumi, kā arī smilšakmens un 
dolomīta atsegumi pavasara vizbuļu rotā. 

Pilsēta, kur zivis ķer gaisā! 
Ventas rumbā Kuldīgā vērosim “lidojošās” vimbas, kas ir tiešām maģisks 
skats, ko reizi mūžā vajadzētu redzēt! Gadu tūkstošiem tās dodas augšup 
pa upi nārstot, neatlaidīgi cenšas lēkt un lēkt, līdz kādai tas arī izdodas. 
Hercoga Jēkaba laikā izveidoja īpašu vimbu ķeršanas metodi – grozus, ko 
novietoja virs rumbas, un kopš tā laika Kuldīgu dēvē par pilsētu, kur zivis 
ķer gaisā. 
 
Ja tomēr vimbas mums vēlamajā laikā “nelidos”, apmeklēsim Kuldīgas 
novada muzeju, kurā ir interesanta ekspozīcija ar 20.gs. sākuma turīga 
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kuldīdznieka dzīvokli un mainīgās izstādes. Varēsim aplūkot Kuldīgas Kaļķu 
ielas rajonu, kur atrodas unikāla klavieru izgatavošanas darbnīca, tāpat 
iepazīties ar kafijas audzēšanas un sagatavošanas procesu, apmeklēt alus 
ražotni, bet pilsētas parkā iepazīties ar 22 Kuldīgas “klusajiem 
iemītniekiem” jeb Līvijas Rezevskas skulptūrām. 
 

Riežupes Smilšu alas 
To kopējais garums ir 2 km, bet apskatei pieejami 460 metri, nokļūsim  8 m 
dziļumā un aplūkosim Mīlestības, Ticības un Cerību zāles. Alas ir raktas 
triju paaudžu garumā, viss labirints ir cilvēku roku darbs. Ziemā alas par 
savu mājvietu izvēlas sikspārņi, un tajās ir sastopami astoņu šo lidoņu sugu 
pārstāvji, kuri neviena netraucēti pārziemo, lai pavasarī dotos prom un 
ļautu tūristiem apskatīt labirintus. 
 
Atgriešanās Cēsīs pēc pl. 20.00, Smiltenē pl. 20.50, Valmierā pl. 21.20. 
 
 

 
 
 
 

Ceļazīmes cena 39 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 35 EUR. 
Papildu vieta autobusā 15 EUR.  

Nepieciešami ērti un labi iestaigāti ceļojuma apavi! 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar 
neparedzētiem apstākļiem. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti – derīga pase vai ID karte. 
 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  

“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts un foto/video var tikt izmantoti 

publicitātei. 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. “Balt-Go” 

patur tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu. 
  
Ja atkal pastiprināsies Covid-19 izplatība un plānotais ceļojums no SIA “Balt-Go” neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs 
iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs notikt, vai arī klients varēs doties citā 
SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv, 

personīgi „Balt-Go” birojā Cēsīs. 
 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-

ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 
 
 

 
Atsakoties no ceļojuma 

– pirms 7.04., tiek ieturēti 10 eiro; 
– atsakoties pēc 7.04., tiek ieturēta visa iemaksātā nauda. 
 Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā.  

Ceļojuma cenā ir iekļauts: 
 

• viena vieta komfortablā tūristu 
klases autobusā; 

• ekskursijas vadītāja pakalpojumi. 
 

Ceļojuma cenā nav iekļauts*: 

• Riežupes smilšu alu apmeklējums –  6 eiro 
pieaugušajiem, 5 eiro skolēniem, senioriem 
(2022. gada cena); 

• pusdienas – 7 EUR. 
 
* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs 

nebrīdinot). Tās tiks precizētas pirms brauciena! 

piesakoties līdz  
7.04.2023. 

 

10 EUR atlikusī summa 
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