
LSAB biedru ceļojums uz Grieķiju 

2019. gada 27.aprīlī LSAB biedru grupa devās 12 dienu ilgā ceļojumā uz 

Grieķiju. Jau otrās dienas rītā Ungārijas pilsētā Miškoļctapoļcā izmantojām 

iespēju relaksēties termājos ūdeņos  unikālā klinšu alu labirintā  Barlangfürdő. 

Pēc peldes devāmies ceļā pa Ungāriju un nakšņojām jau Transilvānijā. Baudot 

skaistos Transilvānijas skatus, šķēsojot Donavas upi pa skaisto Draudzības 

tiltu, kurš savieno Rumāniju un Bulgāriju, vakarā sasniedzām Grieķijas pilsētu 

Tasaloniki, kurā nakšņojām, lai jau nākamajā rītā dotos apskatīt Meteoras. 

Meteoras pārsteidza ar klintīs uzceltajiem bizantiešu klosteriem. Apmeklējām 

vienu no sešiem klosteriem. Pēc klostera apmeklējuma ieturējām gardas 

pusdienas Kalampakas pilsētā un devāmies apskatīt unikālo svētbilžu 

darbnīcu. Vakarā jau iekārtojāmies bāzes viesnīcā Lutrakos. Ar pārāk siltu laiku 

Grieķija mūs nelutināja, bet daži drosmīgākie no ceļotājiem tomēr izmantoja 

iespēju un peldējās Jonijas jūrā.  

 Piektā ceļojumu diena pēc plāna paredzēta atpūtai pie jūras, bet lielākā 

grupas daļa devās izbraucienā ar kuģīti pa Korintas kanālu, kurš savieno 

Jonijas jūru ar Egejas jūru. Pēc atpūtas dienas visa grupa devās apmeklēt 

Atēnas, kur vietējā gida pavadībā piestājām pie Olimpiskā stadiona un protams 

apmeklējām Akropoli, kura pārsteidza ar savu grandiozumu, kā arī ar 

brīnumskaistajiem skatiem uz Atēnām no skatu laukuma. Vakara izskaņā 

apmeklējām grieķu folkloras vakaru ar vakariņām. Grieķu mākslinieki  mūs 

priecēja ar 3,5 stundu garu kultūras programmu. Pēc pusnakts atgriezāmies 

viesnīcā, lai jau nākamās dienas pusdienas laikā dotos atpūtā pie klinšu 

ieskautā minerālūdeņu Vuliagmeni ezera kura nosaukums nozīmē 

"Nogrimušais ezers". Ezers  bija ar pievienoto vērtību, jo tajā dzīvoja zivtiņas 

kuras veic dabīgo „pīlingu”. Pēc peldes ezerā vēl izpeldējāmies Egejas jūrā, lai 

jau  vakarpusē apmeklētu  Poseidona templi Sūnijas pussalā un vērotu 

saulrietu. 

Astotajā ceļojumu dienā  devāmies uz Argolīdu. Pa ceļam piestājām pie 

Korinta kanāla, lai apskatītu kanālu no tilta. Apmeklējām seno Epidauras 

teātri, kā arī antīko muzeju. Epidauras teātris pārsteidza  ar  unikālo akustiku. 

Tālāk apskatījām pirmās brīvās Grieķu valsts galvaspilsētu Nafpliju, kura 

atrodas Egejas jūras krastā. Pēc pusdienu pauzes ieturēšanas pēcpusdienā 

devāmies uz Mikēnām - senas civilizācijas centru, kur tika atrasta 

“Agamemnona” zelta maska. Izstaigājām muzeju, kā arī Mikēnu arheoloģisko 

zonu.  

Devītajā ceļojumu dienas rītā jau ar somām devāmies uz autobusu, lai 

sāktu atceļu uz mājām. Dodoties pa gleznaino ceļu gar Parnasa kalnu, 

apmeklējām Delfu arheoloģisko zonu un Delfu muzeju. Delfi bija viens 

no sengrieķu reliģiskajiem centriem. No Delfiem pavērās vienreizēji skati uz 

ieleju, Korintas līci un olīvkoku birzīm. Tālāk devāmies ceļā  pa Grieķiju gar 



Olimpa kalnu un nakšņojām Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā. No rīta devāmies 

Sofijas apskatē. Apmeklējām grandiozo Aleksandra Ņevska katedrāli, kā arī 

apskatījām Bulgārijas armijas kara tehnikas parādi. Pēc Bulgārijas apskates 

devāmies ceļā uz Rumāniju, lai Transilvānijas pilsētā Brašovā nakšņotu un jau 

rīta pusē apmeklētu leģendāro Brāna pili, kurā esot dzīvojis leģendārais 

Drakula. Pēc Drakulas pils apmeklējuma devāmies ceļā caur Poliju uz mājām.  

Ceļojuma laikā šķersojām 14 robežas un paveicām 8 tūkstoši kilometu garu 

ceļu.  

Iespaidiem bagāti un atpūtušies LSAB biedri atgriezās mājās, lai sāktu 

jaunu darba cēlienu.  

Paldies LSAB par kvalitatīvi noorganizēto ceļojumu un iepēju ceļot kopā 

ar kolektīvu. 

Ar cieņu, 

Ligita Brahmane 

Zemgales arodorganizācijas priekšsēdētāja 

 

 

 


