
  

 

 

 

 

 

2021 

BERLĪNE, 

 POTSDAMA UN 

ŠPRĒVALDES KANĀLI  
 

 

 

 
 

 

 

 30.04. – 04.05. 5 dienas  EUR 265 
 

diena, maršruts 
      

 notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 30.04. 

Rīga – Slubice  

**viesnīca pie Slubices 

• 6.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

sestdiena, 01.05. 

Slubice – Libenava 

(Lübbenau) – Berlīne 

 

 

 

***viesnīca pie 

Berlīnes 

• brauciens caur Poliju, Vāciju 

• Brandenburgas federālā zeme atrodas zemienē, kuru krustām šķērsām veido upes, 

ezeri un kanāli. Iecienīts ir klusais ezeru rajons Šprēvalde (Spreewald) ar daudzajiem 

ūdensceļiem, kurus iespējams iepazīt, braucot ar laivu cauri mežiem un ciemiem. 

Vietējais gardums – marinēti pipargurķīši! 

• Bēlica (Beelitz) un tās apkārtne ir pazīstama kā sparģeļu audzēšanas centrs. Šo tradīciju 

1861. gadā aizsāka laukstrādnieks Karls Fridrihs Vilhelms Herrmans. Maijs ir lielais 

sparģeļu baudīšanas laiks, kad daļā Eiropas valstu tie tiek ierindoti delikatešu sarakstos! 

• pastaiga pa koku galotnēs ierīkotu taku (Baumkronenpfand garums 320 m, 

augstums 23 m, skatu torņa (iespēja pacelties ar liftu) augstums 40 m) tematiskajā 

parkā "Baum und Zeit" virs agrāk slavenās, taču tagad pamestās Bēlicas sanatorijas  

svētdiena, 02.05. 

Berlīne – Marzahn – 

Berlīne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Berlīnes 

• "Pasaules dārzi" (Garten der Welt) ar 9 dārziem (Austrumu, Kristiešu, ķīniešu, 

japāņu, korejiešu u.c) tika atvērti 1987. gadā 

• Berlīnes vēsturiskā centra apskate. Austrumberlīne ar 365 m augsto televīzijas torni 

un Aleksandra laukumu, Pasaules laika pulksteni, Sarkano rātsnamu, Nikolaja 

kvartālu, centrālo ielu Unter den Linden, Muzeju salu, uz kuras atrodas 5 populārākie 

pilsētas muzeji, Berlīnes Domu, Operu un vēstniecību ēkām. Sadalītās un atkal 

apvienotās Berlīnes simbols – Brandenburgas vārti, jaunais valsts pārvaldes kvartāls, 

Reihstāgs – iespaidīgā parlamenta ēka un vēstures lieciniece 17. jūnija iela. No jauna 

veidotais, par atpūtas un iepirkšanās centru kļuvušais Potsdamas laukums, kurā 

notiek arī slavenais Berlīnes kino festivāls! Rietumberlīnes centrs – iepirkšanās, 

izklaides un atpūtas paradīze! Viens no pazīstamākajiem Berlīnes simboliem – 

Ķeizara Vilhelma piemiņas baznīcas pussagruvušais tornis, kuru sabombardēja 

1943. gadā. Pēc Egona Eiermaņa projekta 1963. gadā blakus no zila stikla tika uzcelta 

jauna astoņstūru baznīca un zvanu tornis 

pirmdiena, 03.05. 

Berlīne – Potsdama – 

Koņina  

 

 

 

 

viesnīca pie Koninas 

• Potsdamā ierodas, lai redzētu krāšņo Sansusī (Sanssousi) pili un parku. 290 hektāru 

lielais parks ir ēku un dārzu ansamblis, kuru sāka veidot Frīdrihs II Lielais 18. gs. 

Vecākā un pazīstamākā ir rokoko stilā celtā Sansusī pils ar vīnogulāju terasēm arī 

Jaunā pils, Pūķu māja, oranžērija un Ķīniešu namiņš. Cecīlienhofa (Cecilienhof) – 

vieta, kur 1945. gadā notika vēsturiski nozīmīgā Potsdamas konference. Holandiešu 

kvartālā (Holländisches Viertel) visas 134 mājas ir būvētas no sarkaniem ķieģeļiem ar 

divslīpju jumtiem 

• brauciens caur Vāciju, Poliju 

otrdiena, 04.05. 

Koņina – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22.00 



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 95 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 250 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• komfortabls autobuss ceļojuma laikā;  

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās;  
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī  

bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti  (EVAK),  

ar kuru medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk  

un vienkāršāk! Uzziņai: 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• sabiedriskā transporta izmaksas 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi          

   

Iespējamās papildizmaksas * EUR 

Berlīne panorāmas skatu tornis 8 

dienas transporta karte  no 8 

Pasaules dārzi 10 

Šprēvalde laivu brauciens  no 12 

Bēlica pastaiga pa taku koku galotnēs 10 

Sparģeļi pusdienās  no 22 

   * tabulā minētas 2020.gada cenas 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 03.02. EUR 90 līdz 31.03. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 03.02. pēc  03.02. pēc 31.03. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 120 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 20.04. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu    ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 
  

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

