Livonija, “Jaunais komunārs” un Viks - no Zemgales uz Kurzemi
3.-4.jūlijs, nakšņošana Skrundas muižā
Mūsu pirmais dzīvesstila ceļojums būs uz Kurzemi. Mēs gribam, lai tas nav tikai ceļojums, bet
piedzīvojums. Mēs dienu noslēgsim Skrundā – Skrundas muižā un šo vakaru pavadīsim tikai mums
veltītā īpašā muzikālā pasākumā - koncertā ar Imanta Kalniņa mūziku grupas Jumis izpildījumā. Otrās
dienas pirmo pusi pavadīsim Skrundas muižā, kur iespējams doties izbraucienā pa Ventu ar laivu,
spēlēt minigolfu.
1.diena: Rīga - Auce - Nīgrande - Skrunda
08.00 izbraucam no Rīgas un uzsākam ceļojumu uz Kurzemi.
Mūsu ceļojuma pirmā pieturvieta ir Dobele un Dobeles Livonijas ordeņa pilsdrupas, kas ir Dobeles
senākā būve. No kādreiz tik varenās pils līdz mūsdienām saglabājušās romantiskas pilsdrupas, kur
līdzās zaļo pils dārzs ar simtgadīgiem ošiem un liepām, to 1730. gados ierīkoja pēdējā Kurzemes
hercogiene Doroteja - Pētera Bīrona trešā sieva.
Dodoties tālāk Zemgalē iegriezīsimies Kroņauces „Vīnogu Dārzs”, kurš būtiski atšķiras no citiem
vīna dārziem ar to, ka tā ir vienīgā vieta Latvijā, kur tiek audzētas jaunākās lielogu vīnogu šķirnes un
atlasītas labākās – piemērotas tieši Latvijas apstākļiem. Šeit apskatīsim un nogaršosim jauno vīnogu
šķirņu sulīgās vīnogas, kas gozējas saulē dažādās krāsās – dzintara dzeltenas, rubīnsārtas, tumši zilas
vai zaļas ar skaistu vaska apsarmi. Šo šķirņu ogas ir visdažādākās formas – izteikti garenas, ovālas,
sirds veida un apaļas!
Pēc vīnogu dārza apmeklējuma dodamies tālāk un apmeklējam 19.gadsimtā celto Vecauces pili, kas
ar savu apbūvi, skaisto ainavu parku, dīķiem un liepu aleju piešķir nesteidzīgajai un rāmajai
mazpilsētai īpašu šarmu. Vecauces muižas māja, kuras komapjomāiekļauti arī vecās ēkas mūri,
uzskatama par vienu no agrākajām noegotikas pilīm Latvijā.
Esot Aucē noteikti nepabrauksim garam un iegriezīsimies Lielauces Kliņķerī, kur Jums būs iespēja
iegādāties uzņēmums piedāvāto produkciju tai skaitā ārstnieciskos Zemenstauku produktus, kuriem
piešķirta kvalitātes zīme "Zaļā karotīte".
Nepamanīts Nīgrandes centrā noteikti nepaliks Kolhoza "Jaunais komunārs" godība Kalnu kultūras
nams. Tik krāsainu un stiklā vizuļojošu disko zāli, kas uzbūvēta padomju gados, šķiet, kādā Latvijas
kultūras namā būtu grūti atrast, turklāt Kalnos viss ir godam uzturēts un izskatās kā jauns. Kalnu
kultūras nams ir lielākais lepnums, kurā atrodas, iespējams, lielākais Latvijas gobelēns. Arī cilvēki
te aktīvi iesaistās kultūras dzīvē.
Pirms došanās uz mūsu naktsmītni šo dienu noslēgsim ar nelielu pastaigu Embūtes senlejām kas ir
viena no skaistākajām, interesantākajām un noslēpumainākajām Kurzemes vietām. Senleja tiek
uzskatīta par senu svētvietu, tā apvīta ar teikām un nostāstiem. Ieeju senlejā simbolizē stilizētas
senlejas vārtu zīmes – 2 kuršu zobeni – katrs savā ceļa pusē, kas sargā ceļu, kurš ved uz Embūtes
senleju un Joda leju. Zobeni rada mītisku noskaņu un joprojām norāda uz diženo kuršu klātbūtni. Ejot
dabas taku, noteikti apmeklējiet Embūtes agrākās muižas un vācu bruņinieku pils drupas,
Embūtes baznīcas drupas, kuršu zobenus, skatu torni, Joda dambi un ieleju, Joda pēdakmeni, pilskalna
avotiņu, kuršu jeb Induļa pilskalnu un dzirnavu dīķa slūžas.

17.00 ierašanās un iekārtošanās Skrundas muižā.
19.00 Muzikālais vakars ar Imanta Kalniņa mūziku.
Grupa Jumis ir četru profesionālu mūziķu apvienība (Guntars Gritāns, Biruta Brūvele, Krista Strupiša un
Rolands Naglis), kas dibināta 1990. gadā, Viļānos. Grupas repertuārā ir tautas mūzika un latviešu izcilā
komponista Imanta Kalniņa dziesmas, ko Jumis izpilda četrbalsīgi akustisko ģitāru pavadījumā.
Mākslinieki ir snieguši daudzus koncertus Latvijā, uzstājušies dažādos folkfestivālos, Imantdienās
1998, 1999, 2000 un 2003, kā arī viesojušies Igaunijā, Ukrainā, Luksemburgā. Ungārijā un Francijā.
Grupas repertuārā ir vairāk kā 150 Imanta Kalniņa dziesmas no teātru izrādēm, multfilmām u.c.
Mūzika, kas ir tuva jau vairākus gadu desmitus ikvienam latvietim, jeb, citējot dzejnieku, Viku –
“savējiem”.
2.diena: Skrunda - Jaunpils - Rīga
Baudām nesteidzīgo rītu Skrundas muižā, kur iespēja pavadīt brīvo laiku dodoties izbraucienā pa Ventu
ar laivu, spēlēt minigolfu vai vienkārši dodoties pastaigā.
12.00 izrakstīšanāš no viesnīcas un dodamies apskatīt Skrundas apkārtni un noteikti nepalaidīsi garām
iespēju ieskatīties Andženu stacijā.
Kurzemes ceļojumu noslēgsim Jaunpils pilī kas celta 1301. gadā kā Livonijas ordeņa cietoksnis, ko no
trim pusēm apņem dzirnavu dīķis un kuru sākotnēji apdzīvoja nelielas bruņinieku vienības. Vēlākajos
gados pili pārveidoja, izbūvēja lielo aizsargtorni un pārējos stāvus. 1576. gadā pili īpašumā ieguva
Rekes dzimtas pārstāvis Tīss fon der Reke. Dzimta muižā saimniekoja gandrīz 350 gadus. Šeit dosimies
pastaigā pa pils teritoriju, ieskatīsimies un ieklausīsimies bruņinieku pils vēsturē, sadzīves notikumos
un pils ievērojamāko personu dzīves stāstos. Pils vēl joprojām pārsteidz ar pamatīgumu un tajā esošo
viduslaiku auru, kas jūtama ne tikai gaiteņos un telpās.
Pirms uzsākam mājupceļu Jums būs iespēja apmeklēt Viduslaiku krogu kurš atrodas vienā no pils
senākajām daļām – bruņinieku ēdamzālē – zem velvju griestiem, kur sveču gaismā un senās
mūzikas skaņās. Šeit Jums ir iespēja ieturēties pirms mājupceļa. Maltīte ir īpaša – tā ēdama gan ar
koka karotēm, gan ar rokām.
Ceļojuma cena: EUR 159.00 personai
Cenā ietilpst:









Ekskursijas programma divu dienu garumā gida pavadībā
Transports ar komfortablu mikroautubusu
Nakšņošana greznajā Skrundas muižā, divvietīgās istabās
Brokastis Skrundas muižas restorānā
Svinīgas vakariņas Skrundas muižas restorānā (3 kārtas ar kafiju vai tēju un dzeramo ūdeni)
Grupas Jumis, I.Kalniņa mūzikas koncerts un saruna ar mūziķiem par mūziku, Imantu kalniņu
un dziesmām
Degustācijas un pieredzes Vīnogu dārzā, piedzīvojums Kalnu Kultūras namā un Jaunpils pils
apmeklējums
Ceļojuma apdrošināšana

