
 

 

 

 

 

 

 

2021 

IZGARŠO VISLAS 

IELEJU  
Ceļojums kopā ar Aleksandru Mrozinsku - latviski runājošu poļu gidi, kas 

izprot abu tautu dzīves vērtības!! 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 18.08. – 22.08. 5 dienas EUR 375 
 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos, ēdināšana un degustācijas!!! 
 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 18.08. 

Rīga – Toruņa 

 

***viesnīca Toruņā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33.platformas 

• brauciens caur Lietuvai, Polijai  

• Toruņa vakara gaismās. Teitoņu ordeņa dibinātā Kopernika dzimtā pilsēta. Toruņa tiek 

uzskatīta par vienu no skaistākajiem viduslaiku arhitektūras kompleksiem Polijā 

ceturtdiena, 19.08. 

Toruņa  
 

 

 
 

 
 

 

 

***viesnīca Toruņā 

• Toruņas apskate. Tā kā Otro pasaules karu Toruņa pārdzīvoja bez nopietniem postījumiem, 

pilsētā labi saglabājies plānojums un apbūve – mūri, vārti, noliktavas, bīskapa pils, Sv.Jāņa 

Kristītāja katedrāle, kurā kristīts Mikolajs Koperniks  

• pusdienas krodziņā, iepazīstot un izbaudot reģiona virtuvi (iekļauts cenā!) 

• ,,Ja vēlies nozagt sievietes skūpstu - iedod piparkūku, tā atvērs ceļu uz viņas sirdi’’,  vēsta poļu 

sakāmvārds. Toruńskie pierniki jeb Toruņas piparkūku stāsts ir vismaz 700 gadu sens. Muzejā 

noskaidrosim vai tiešām tām piemīt maģiskas spējas atkausēt sievietes sirdi un piedalīsimies 

piparkūku gatavošanas meistarklasē 

• pilsētas planetārijā nodosimies zinātnei par zvaigznēm - skatīsimies filmu "Meteoplanet" 

(krievu, angļu valodā)  

piektdiena, 20.08. 

Toruņa –  Ciehocineka 

–Dąbrowa – Bydgoszcz 
 

 

 

 

 
 

 

***viesnīca Bidgoščā 

• Ciehocinek pilsēta Vislas upes ielejā ir viens no SPA kūrortiem Polijā – neparastas sāls 

gradētavas rada veselīgu mikroklimatu un palīdz ārstēt elpošanas, ādas, alerģiskās, 

vairogdziedzera u.c. slimības. Pastaiga brīvā dabā, ieelpojot veselīgo gradātavu gaisu 

• Maizes ciematiņā piedalīsimies maizes cepšanā un degustācijā, kā arī pusdienās baudīsim 

tradicionālo poļu lauku ēdienu (iekļauts cenā!) 

• Polijas kultūras un vēstures pērle Bidgošča lepojas ne tikai ar skaisto vecpilsētu, bet pozicionē 

sevi arī kā mākslas un mūzikas pilsētu Brdas un Vistulas krastos. Esot pilsētā, noteikti jāieplāno 

vizīte pie meistara Tvardovska, kurš noslēdza līgumu ar velnu, atdodams tam dvēseli un pretī 

saņemdams īpašas spējas, piemēram, piepildīt cilvēku vēlmes 

• vakariņas restorānā, kas piedāvā reģiona ēdienus no zoss gaļas (iekļauts cenā!) 

sestdiena, 21.08. 

Bidgošča –  

Gruczno – Malborka 

 

 
 

 
***viesnīca Malborkā 

• Garšu festivālā Gručno (Gruczno) degustēsim plūmes, sierus, vīnu un biešu sīrupu!  

• kādreiz nozīmīgā ostas pilsēta Grudžjandža (Grudziądz) Vislas krastos ar noliktavām, kuras 

pildījušas aizsargmūra funkciju 

• Malborkas pils – Teitoņu ordeņa rezidence, lielākā ordeņa pils Eiropas ziemeļos.  Celta 13. 

gadsimtā, stratēģiski ļoti nozīmīgā vietā – uz pussalas, ko no divām pusēm ieskauj Nogatas upe, 

tādējādi bija grūti ieņemama. Ziedu laikos cietoksnis bijusi vesela pilsēta 

• vakariņas pie mielastu galda Malborkā (iekļauts cenā!) 

svētdiena, 22.08. 

Malborka – Rīga 

 

• brauciens pa ainavisko Mazūrijas novadu 

• mājupceļa pusdienās reģionam tradicionālie faszinki, mazūru zivju zupa un visā Polijā mīlētā 

Szarlotka, jeb ābolkūka (iekļauts cenā!) 

• ierašanās Rīgā pēc 21.00 

 



 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās       EUR 80 

piemaksa par papildvietu autobusā       EUR 95 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 355 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā;  

• ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos;   

• programmā paredzētās pusdienas, vakariņas, degustācijas; 

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

• veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī Eiropas 

veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas 

pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!  

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

Ceļazīmes cena neietilpst  

• pusdienas, vakariņas, kas nav minētas aprakstā;  
• personīgie izdevumi un ziedojumi baznīcās  

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 17.04. EUR 140 līdz 17.07. 
 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 17.04. pēc 17.04. pēc 17.07. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 200 visa summa 
 

• iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas  

doties minētajā ceļojumā  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

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

