VASTSELĪNAS PILSDRUPAS UN
VARSKAS MINERĀLŪDENS
1 diena
7:00 izbraukšana no Rīgas, no t/c "Origo" (jeb no bijušā pasta Elizabetes un Satekles
ielu stūrī).
10:30 Vastselīnas Bīskapa pilsdrupas.
Vastselīnas Bīskapa pils tika uzbūvēta 1342.gadā. Viduslaikos pils bijusi slavena ar
savu kapelā esošo krucifiksu – brīnumdarītāju, tā bija populāra svētceļojumu vieta
un ar pāvesta Innocenta VI pavēli svētceļnieki ieguva viena gada un četrdesmit dienu
grēku atlaides. Mūsdienās apmeklētāji var kāpt pils tornī un aizdedzināt svecīti
brīnumu vietā.
12:00 Ilumetsas meteorītu krāteri.
Meteorītu krāteri visā pasaulē ir reti sastopama parādība. Pelvas apriņķa Ilumetsas
rajonā atrodas vesela grupa meteorītu radītu iedobju, kas tautā iesauktas par Elles
kapu, Dziļo kapu, Velna kapu un Rēgu kapu (pēdējie trīs krāteri ir aizauguši un nav
atsevišķi iezīmēti).
Lielākais no aptuveni 6600 gadus vecajiem Ilumetsas krāteriem ir Elles kaps: tā
diametrs vaļņa augstākajos punktos sasniedz 80 m, bet dziļums - 12,5 m. Līdz krāterim
var nokļūt pa dēļu celiņu, kura malās ir izvietotas interesantas koka skulptūras.
14:00 Relaksācija Varskas minerālūdeņos.
Varskas Ūdens atpūtas centra burbuļvannas pildītas ar tīru minerālūdeni. Ūdens
atpūtas centrā ir minerālūdens kontrast-burbuļvannas ar 17°C un 34°C ūdeni,
peldbaseins ar trīs 25-metru celiņiem, dziļums 1,2 - 1,8 m, bērnu un zīdaiņu baseins,
pretstraumes kanāls, dažādas ūdens masāžas, ūdens bārs, gaismas terapijas
baseins, 90°C un 75°C somu pirts, tvaiku pirts, infrasarkano staru pirts, oļu taka,
kā arī kafejnīca, bērnu rotaļu istaba, skaistumkopšanas salons, trenažieru zāle, solārijs.
Iespējamas minerālūdens degustācijas.
- 18:00 izbraukšana mājup.
- 22:00 atgriešanās Rīgā.
* Programmā norādītie laiki ir aptuveni. Apskates objektu secība var tikt mainīta vietām.

CEĻAZĪMES CENA – 32 EUR (ja grupā ir vismaz 40 dalībnieki)
Cenā iekļauts:
- Brauciens komfortablā tūrisma klases autobusā, aprīkotā ar mikrofonu, DVD,
CD, WC, komfortabliem regulējamiem sēdekļiem, kondicionieri.
- Grupas vadītāja - gida pakalpojumi visa ceļojuma laikā.
- Ieejas biļete Varskas minerālūdens un saunu centrā
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Iespējamās papildus izmaksas:
- Pusdienas,
- Dāvanas, suvenīri
Piemaksa par komfortu (pēc vēlēšanās):
- Papildus vieta autobusā – 15 EUR
- Pirmās 3 rindas autobusā – 15 EUR

- Ceļojumā obligāti jāņem līdzi pase vai ID karte.
- Braucot uz Šengenas zonas valstīm (tai skaitā Igauniju) pase var būt derīga līdz
ceļojuma pēdējai dienai. Bērniem bez vecāku pavadības nav nepieciešama pilnvara.
Izbraucot ārpus Šengena zonas valstīm, pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās
datuma. Precizēt informāciju par kārtību, kādā var šķērsot Latvijas robežu, var zvanot
uz valsts robežsardzes tālruni 67075616.
- Iesakām paņemt līdzi kaut ko dzeramu un uzkodas.

LAI JUMS JAUKS CEĻOJUMS UN IZDEVUSIES ATPŪTA!
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Grēcinieku 30 – 8, Rīga
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