CEĻVEDIS PA LATVIJU

„Latvijas
skaistākās vietas”
Indras ceļojumu aģentūra (ICA) piedāvā apskatīt Latviju, izbraucot to apkārt pa riņķi. Tā
saucamais Latvijas aplis.
ICA moto : piedāvāt to, ko pats esi redzējis un kas pašam šķiet interesants.
Interaktīvās kartes autore – 7. klases skolniece Aina Veličko.
Fotogrāfijas no 7. klases skolēnu fotoarhīviem.

Ceļojums sākas jaukā ciematiņā pie
pašas Baltkrievijas – Latvijas robežas.
Ko derētu apskatīt:
Labi redzama Baltkrievija, pāri upei
Daugavai redzamas Drujas mājas.
Daugavā var noķert milzumdaudz
samu.
Drīkst apskatīt modernu
robežkontroles punktu.

Daugavpils – otra lielākā Latvijas pilsēta.
Ko derētu apskatīt:
Pasaulslavenā Daugavpils gleznotāja Marko
Rotko centru.
Olimpiskajā centrā apmeklēt baseinu.
Ledus hallē var paslidot.
Daugavpils teātrī iesakām apmeklēt ļoti
interesantas lugas.

Skaistākā pils atrodas Rundālē.
Ko vēl var apskatīt:
Milzumdaudz rožu.
Arī mazajam trusītim ir
sava pils.
Motormuzeja filiāle.

Liepāja – pilsēta pie jūras.
Ko tur var apskatīt:
Slavenību aleja.
Mūzikas instrumenti cilvēka lielumā.
Karosta.
Pludmale!!!

Ventspils – tīrākā pilsēta Latvijā.
Ko tur var apskatīt:
Bērnu pilsētiņa.
Akvaparks.
Var pavizināties ar kuģīti.
Apskatīt skaistās ziedu kompozīcijas
un promenādi.

Rīga – Latvijas galvenā pilsēta.
Ko tur var apskatīt:
Vecrīga.
Dabas muzejs.
Motormuzejs.
Akvalande.
Rīga ir īpaša pilsēta, un tajā ir daudz
interesanta, bet mēs nosaucām tās vietas,
kuras esam apmeklējuši.

Pilsēta aktīvajai atpūtai – Sigulda.
Ko tur var izmēģināt:
Visu dienu var pavadīt Mežakaķī,
kāpelējot pa kokiem
Interesanta, bet dārga atrakcija Aerodiums.
Gaisa vagoniņā pāri Gaujai.
Var izstaigāt bobsleja trasi

Maza, bet jauka pilsētiņa ir Preiļi.
Ko tur var apskatīt:
Meiteņu paradīze – leļļu
muzejs.
Preiļu novada Aglonā zēnu
paradīze – Kara muzejs.

Rožu ciems – Indra. Vieta, kur sākas Latvija.
Mūsu dzimtais ciemats. Brauciet, šeit jūs
sagaidīs visviesmīlīgākie cilvēki!
Ko šeit var apskatīt:
Trīs ezeros var noķert garšīgākās zivis.
Apmeklēt aušanas darbnīcu.
Var iegādāties tikko spiestu linu eļļu.
Pastaigāt pa gaisa tiltu pāri dzelzceļam.

Tāds būtu mūsu pirmais riņķis. Ceļosim, testēsim
un piedāvāsim apskatei vēl daudz interesantu
objektu. Latvijā tādus var sastapt ik uz soļa.

