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Piedzīvo  

Liepājas stāstu! 
Liepāja un tās apkārtne glabā dažādas interesantas vēstures liecības.  

Aicinām piedzīvojumā, kas nevienu neatstās vienaldzīgu! 
  

VIENAS DIENAS EKSKURSIJAS PROGRAMMA ar autobusu 

 
Plkst. 6:30 izbraukšana no Jums ērtas vietas. 
 

Priekšpusdienā ierašanās Liepājā. Pusdienu pauze. 
 

Dienas turpinājumā iepazīsim Liepāju. Liepāja ir fantastiska pilsēta, kuru var baudīt vienmēr. Šīs 
ekskursijas programmā paredzēts apskatīt un izdzīvot Liepājas stāstu. Apskatīsim pasaulē lielākās 
mehāniskās ērģeles Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē. Ejot pa Kūrmājas prospektu uz jūras pusi, 
redzēsim uzstādītās bronzas skulptūras, kurās iemūžināti Liepājas himnas “Pilsētā, kurā piedzimst 
vējš” tēli – Laivinieks, Vārna, Dzintara latvieši, Telefonists un Cilvēku mežs. Nepamanīta nepaliks 
Latvijas mūziķu slavas aleja un Latvijas lielākā ģitāra. Latvijas mūziķu Slavas alejā apskatāmas 35 
plāksnes ar mūziķu plaukstu atlējumiem bronzā, 10 plāksnes esošām un bijušām mūzikas grupām un 
5 plāksnes mūziķiem, kas šobrīd diemžēl savus zvaigznes ceļus min jau aizsaulē. 
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Dienas otrajā daļā iepazīsiet Karostu, kas ir lielākā vēsturiskā militārā teritorija Baltijā un tās 
valdzinošo skarbu. Dosimies pastaigā pa Ziemeļu molu, kas ir liepājnieku iecienīta vieta, kur vērot 
saulrietus, bet vētras laikā, kad jūra bango ar pilnu spēku, šeit var gūt neaizmirstamus iespaidus.  

 

 
 

 

Apskatīsiet arī ziemeļu fortus, kurus ir 19. un 20. gadsimtu mijā būvēja kā Liepājas cietokšņa 
sastāvdaļu. Ziemeļu forti, kas atrodas pašā Baltijas jūras krastā (daļēji noskaloti) ir tikai neliela, bet 
ļoti iespaidīga daļa no unikālās Liepājas fortifikācijas sistēmas, kas pilsētu apjož visā perimetrā. 
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Ekskursija pa Karostas cietumu. Karostas cietums sācis darboties pirms vairāk kā 100 gadiem. Tas ir 
vienīgais tūristiem atvērtais militārais cietums Eiropā un ir cietums, no kura neviens nekad nav 
izbēdzis. Karostas cietums aptaujās atzīts par pārsteidzošāko un neparastāko viesnīcu pasaulē. ASV 
spoku mednieki (Ghost Hunters International) nosauca Karostas cietumu par spoku apsēstāko vietu 
pasaulē.  Cietuma ēka celta ap 1900. gadu un līdz pat 1997. gadam kalpojusi kā militārpersonu 
disciplinārsodu izciešanas vieta. Cietumā ir novērotas dažādas neizskaidrojamas parādības – 
klaudzoši soļi, elektrisko spuldzīšu pašizskrūvēšanās, neizskaidrojama aizvērtu kameru atvēršanās… 
tomēr visnepatīkamāk ne vienu vien pārsteigusi šķietamu tēlu parādīšanās cietuma gaiteņos. 
 

Ekskursijas Karostas cietumā notiek tikai gida pavadībā. Ekskursijas laikā Jums būs iespēja apskatīt 
cietumu, kas tikpat kā nav mainījies kopš cara laikiem, uzzināt Karostas vēsturi un interesantus 
notikumus no cietuma dzīves, kā arī apskatīt kameras un karceri. 
 

 

 

Vakarpusē izbraukšana mājup. Vēlu vakarā atgriešanās. 
 

GRUPAS VADĪTĀJS, kurš pavadīs jūsu grupu būs parūpējies, lai arī autobusā pavadītais laiks 
būtu interesants un izzinošs. Aizraujoši stāsti, interesanti fakti, konkursi, spēles, laimes aka, 
foto un suvenīra konkurss un daudz  pozitīvu emociju visas ekskursijas laikā.  

 

  
Programmas turpinājums nākamajā lapā ↓  
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CEĻOJUMA CENĀ 
IEKĻAUTS: 

 Transporta pakalpojumi 

 Grupas vadītājs ar sagatavotu autobusa programmu 

 Maršruta plānošana un saskaņošana 

 Ekskursijas maksa Karostas cietumā 

 Ekskursijas Liepājas pilsētā un Karostā ar kājām un autobusu 

IESPĒJAMIE PAPILDU 
IZDEVUMI: 

 Personīgie izdevumi 

 Ēdienreizes – neviena ēdienreize nav iekļauta cenā 

SKOLĒNU SKAITS: 44-36 skolēni 35-30 skolēni 29-25 skolēni 24-21 skolēni 

CENA VIENAM SKOLĒNAM: 32,00 € ar PVN 36,00 € ar PVN 41,00 € ar PVN 46,00 € ar PVN 

Uz katriem desmit skolēniem viens pedagogs ekskursijā var doties bez maskas (papildus skolēnu skaitam) 

1 dienas ekskursija 
AR AUTOBUSU 

Datums:  
PĒC VIENOŠANĀS  

Izbraukšana: plkst. 6:30 

no Jums ērtas vietas 

Šī ekskursijas programma  

VĒL NAV REZERVĒTA  

jūsu kolektīvam! 
 
 

Lai rezervētu programmu,  

ssazinieties ar mums! 

 

Patērētāju tiesību aizsardzības centra izsniegtā speciālā atļauja (licence) Nr. T-2019-121 

Jūsu iemaksātās naudas drošību garantē AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”. Polise Nr. 63.02.500028 

Cenas norādītas ar PVN. PVN aprēķināts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 136.pantu 
"Īpašs nodokļa piemērošanas režīms tūrisma operatora sniegtajam pakalpojumam”. 

 

Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. Attēliem ir ilustratīva nozīme. Apskates objektu secība var tikt mainīta, 
iepriekš nebrīdinot. Cenas var tikt mainītas, ja mainās ekskursijas dalībnieku skaits! Cenas un/vai programma var tikt precizēta 20 dienas pirms 

ceļojuma datuma. Ieejas biļešu cenas apskates objektos var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. 
Ja iepriekš rezervēts apskates objekts, tuvojoties ekskursijai, atsaka tūristu uzņemšanu, tad aģentūra patur tiesības aizvietot apskates objektu 

ar līdzvērtīgu vai atdot naudu par ieejas biļetēm, ja to cena ir iekļauta kopējā ekskursijas cenā. 
Izbraukšanas laiks var tikt mainīts atkarībā no izbraukšanas vietas. 

 

       Ekskursijas programma 

    Piedzīvo Liepājas stāstu! 

“Travel Biiz” kontaktpersona 
 

Liene 
tel. +371 29125261 
 

e-pasts: liene@travelbiiz.com 

www.travelbiiz.com 

www.celoarsajutam.lv 

http://www.travelbiiz.com/
http://www.travelbiiz.com/par-mums/

