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Ekskursijas programma: 

07:00 – izbraukšana no Rīgas (Akadēmijas laukums 1). Laiks ceļā.  

Pārbrauciens uz Preiļiem, ar foto-pauzi Koknesē, pie pilsdrupām Daugavas krastā. 

10:30-11:30 – vīngliemežu fermas apmeklējums. Saimnieki izstāstīs par saviem fermas iemītniekiem un 

piedāvās nodegustēt delikatesi. Interesanti, ka mazais sauszemes gliemezis pēc garšas īpašībām un lietderības var 

apdzīt pat mīdijas un austeres, jo vīngliemeži ir īsts olbaltumvielu un citu veselīgu minerālvielu avots.  

12:00-13:00 – nākošā pietura – pasakaina leļļu karaliste. Leļļu muzeja īpašniece Vladlena ir vairāku pasaules 

autora leļļu izstāžu dalībniece, katrai no tām ir sava vēsture. Tie kas gribēs, varēs pielaikot leļļu tērpus 

pieaugušajiem un nofotografēties.  

13:30-14:30 – mūsu ceļš iet tālāk uz īsto Latgales lauku viensētu, kur ražo īpatnējus sierus. Pēc iepazīšanos ar 

viensētu mēs nodegustēsim sierus ar maizi un tēju, ar kuriem mūs uzcienās viesmīlīgi saimnieki.  

15:00-15:50 – “Kristus Karaļa kalns” ir atklāts 2006. gadā un atrodas netālu no Aglonas bazilikas. Objektā 

apskatāmas vairākas lielas koka skulptūras, kurās atainoti Bībeles tēli. Tā ir lieliska vieta, ko apmeklēt 

svētceļniekiem un ikvienam, neatkarīgi no konfesionālās piederības. Parkā atrodas vairāk kā 400 skulptūras.  

16:00-17:30 – Aglonas bazilika ir viena no pazīstamākām svētvietām pasaulē, iekšpusē atrodas krusta velves, 

arkas, kolonnas, kas bagātīgi dekorētas rokoko stila rotājumiem. Aglona un tās sirds nenoliedzami ir Aglonas 

katoļu baznīca ir Latvijas katolicisma centrs un pasaules nozīmes svētvieta. 

17:30-18:00 – dodamies mājās. Atgriešanās Rīgā ~ 22:00 (Akadēmijas laukums 1). 

 

Ekskursijas cena vienam cilvēkam – 18 EUR 
 
Cenā iekļauts: 

- transporta noma; 

- ceļa izdevumi (degviela, ceļa nodoklis); 

- gida – grupas vadītāja pakalpojumi. 

 

Papildus: 

- vīngliemežu ferma ar degustāciju – 6,-EUR; 

- leļļu muzejs – 3,-EUR / pieaug., 2,-EUR / pens. un bērni līdz 16 g. (tērps fotogrāfijai – 5,-EUR / pieaug., 3,-EUR / pens. 

un bērni līdz 16 g.); 

- ekskursija un sieru degustācija Latgales viensētā – 6,-EUR; 

- ieejas biļete Aglonas bazilikā – 1,5 EUR / pieaug., 1,-EUR / pens. un bērni;  

- skulptūru parks “Kristus Karaļa kalns” – ziedojumi. 

 

 

 

Rekomendējam līdzi braucienā ņemt individuālos aizsardzības līdzekļus – maskas un nedoties braucienā, ja ir 

slikta pašsajūta! 

 

 


