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Aglona
6. jūlijs, trešdiena
Cena 25 EUR/ 21 EUR
Grupas vadītāja: Regīna Kinder
Izbraukšanas laiki no Cēsīm pl. 6:00, Valmieras pl. 6:30, Smiltenes pl. 7:00, Gulbenes pl. 8:00
Atgriešanās mājās caur Gulbeni, Smilteni, Valmieru, Cēsīm (pilsētu secība var mainīties)

• Mindaugs un Marta
Aglonas Bazilikas sakrālajā laukumā atklāts Lietuvas karaļa Mindauga un
viņa sievas, kas nākusi no Latgales, - karalienes Martas piemineklis, kas
veidots kā baltu tautu vienības simbols.

• Aglonas Bazilika
Aglonas bazilika ir viena no pazīstamākām svētvietām pasaulē, iekšpusē
atrodas krusta velves, arkas, kolonnas, kas bagātīgi dekorētas rokoko stila
rotājumiem. Aglonas katoļu baznīca ir Latvijas katolicisma centrs un
pasaules nozīmes svētvieta.
Ieejas maksa – 1,50 EUR pieaugušajiem/ 1 EUR senioriem, bērniem

• Gūda saimniecu cīms un latgaļu pusdienas
Stāsts par latgalisko kukņu, ēdieniem godos un ikdienā, stāsts par maizi.
Pusdienās - suoleiti ogurči, špeks, zuoļu čajs ar madu, supeņš, guļbeitis ar
zūsteiti voi kilbasu, kļockas, sipesnīks, šmakavceņa.
Ieejas maksa + pusdienas 10 EUR no personas

• Karaļkalns
Dosimies aplūkot koka skulptūru kompleksu KristusKaraļa kalnā, kurā
izvietotas 54 skulptūras par Bībeles sižetiem,koka baznīca, Paradīzes dārzs,
Noasa šķirsts. Skulptūrdārzu ieskauj dekoratīvo stādu dārzs
Ieejas maksa par ziedojumiem

• Madelānu pilskalns
Pilskalnu uzskata par vienu no skaistākajiem pilskalniem Latvijā. Šeit dzīvojusi Madelānu meita Marta, kuru
aprecējis Lietuvas karalis Mindaugs.

• Velnezers
Ezerā ir maz ūdensaugu, nedaudz zivju sugu. Čertoka ezers (Velnezers) ir īpaši aizsargājama dabas teritorija. Pēc
iedzīvotāju nostāstiem ezera tuvumā nekad nav dzīvojuši cilvēki, jo tie pie ezera nevar ilgstoši uzturēties.
.

Līdzi jāņem kāda sviestmaize un labs noskaņojums.
Pase vai ID karte
Samaksa par braucienu jāveic vismaz nedēļu iepriekš pirms paša brauciena. Maksājot nedēļu pirms brauciena vai braukšanas die nā
+ 2 EUR . Ja kādu iemeslu dēļ atceļat savu braukšanu – nauda netiek atmaksāta; iespēja to pāradresēt citam braucējam.
Ir iespējami papildus izdevumi (5-10 EUR) par transportu, ja no izbraukšanas vietas ir 3 – 4 braucēji!
Ekskursijai var pieteikties – internetā www.balt-go.lv, kā arī Cēsu Jaunajā pilī TIC „Balt-Go” ofisā, Raunas TIC, Smiltenes TIC un
Limbažu TIC vai zvanot pa tālruni 27775764; 64177014; e-pastā balt-go@balt-go.lv.

