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Ceļojuma cenā iekļautas maksas apskates objektos un degustācijas! 
 

02.08. – 08.08. 7 dienas EUR 430  
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 02.08.  

Rīga – Silene – 

Polocka – Vitebska 

 

**viesnīca Vitebskā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• Polocka - viena no senākajām Baltkrievijas pilsētām ar labi saglabājušos jezuītu kolēģiju un 18. 

gs. Kristus augšāmcelšanās klosteri vecpilsētā. Sv.Eifrosines klosteris kopš 12.gs.tiek uzskatīts par 

pilsētas kultūras un garīgās dzīves centru. Sv. Sofijas katedrāle - vecākā saglabājusies baznīca 

Baltkrievijā, sākta celt jau 11g.s. Polockā uzstādīti pieminekļi gan Eiropas ģeogrāfiskajam centram 

(pēc baltkrievu aprēķiniem!), gan piemineklis burtam У  

otrdiena, 03.08.  

Vitebska – Orša – 

Mogiļeva  

 
***viesnīca Mogiļevā  

• Vitebskas apskate – Marka Šagāla muzejs, pilsētas Rātsnams, Blagoveščenskas baznīca, Svētā 

Uspenska katedrāle, pilsētas vasaras amfiteātris – koncertzāle  

• ekskursija Oršas linu audumu rūpnīcā, kur to slavenie Baltkrievijas lina izstrādājumi. Un firmas 

veikala apmeklējums, iespēja iegādāties lina audumus, skaisti izrakstītus galdautus, dvieļus u.c.,  

• Oršas apskate – pilsēta daudzo baznīcu un klosteru dēļ saukta par Baltkrievijas Suzdaļu 

trešdiena, 04.08. 

Mogiļeva – Vietka – 
Gomeļa  

 

 

 

 

***viesnīca Gomeļā 

• Mogiļevas apskate - rātslaukuma ansamblis, kurā dominē iespaidīgais rātsnama tornis, Sv Nikolaja 

klosteris (kandidāts uz iekļaušanu UNESCO sarakstā), Sv. Staņislava baznīca 

• ciemošanās brīvdabas etnogrāfiskajā kompleksā Baltkrievu sādža pie Mogiļevas. Darbosies 

dažādas radošās darbnīcas, kur varēs iepazīties ar senajiem amatiem – kalēja, podnieka, audēja, 

salmu pinēja u.c. kā arī degustēt tradicionālos produktus 

• vecticībnieku pilsētiņa Vietka, kuru 17.gs. dibinājuši priesteri, kuri nepakļāvās Krievijas baznīcas 

reformai un bija spiesti bēgt uz ārzemēm, šeit saglabājušies vairāki desmiti vecticībnieku māju u.c. 

celtņu, kā arī interesants muzejs, veltīts šai kopienai, kam Vietka ir bijis nozīmīgs centrs 

ceturtdiena, 05.08. 

Gomeļa – Rečica –

Minska 

 

 

 

***viesnīca Minskā 

• Gomeļas, otras lielākās Baltkrievijas pilsētas apskate. Rumjancevu pils parka apmeklējums  

• Rečica – Baltkrievijas naftas ieguves lauks, kur iegūst naftu, gan nelielos apmēros. Ekskursantiem 

ir iespēja redzēt naftas pumpjus, kas šūpojas un cilājas, dzirdēt stāstījumu par naftas ieguves 

īpatnībām. Tā ir unikāla iespēja, jo pasaulē reti kur pie naftas ieguves vietām laiž klāt ekskursantus  

• Baltkrievijas Nacionālās bibliotēkas skatu laukuma apmeklējum, no kura var nolūkoties 

daudzkrāsainajos Minskas vakara uguņos. Arī pati bibliotēka ir iespaidīgs rombokubooktaedrs, 

kura fasāde diennakts tumšajā laikā tiek izgaismota ar krāsainu gaismas diožu gaismas parādi 

piektdiena, 06.08. 

Minska – Sula – 
Minska 

 

***viesnīca Minskā 

• Minskas apskates ekskursija: sarkanā baznīca, katedrāle, Uzvaras un Neatkarības prospekti, kur 

katra ēka ir kā arhitektūras piemineklis, vecpilsētas ielas, Asaru sala  

• atjaunotais Sulas muižiņas ansamblis, kur iekārtots Baltkrievijas interaktīvās vēstures parks – 

viss, sākot no akmens cauri viduslaikiem līdz muižas laiku periodam. Ļensku dzimtas muižas 

komplekss un tipiska Baltkrievijas miestiņa iedzīvotāju – amatnieku, tirgotāju ēkas 

sestdiena, 07.08. 

Minska – Mira – 

Novogrudoka – Lida 

 

 

 

 

***viesnīca Lidā 

• Miras pils (UNESCO) celtniecība tika aizsākta 15.gs. gotikas stilā, bet 16.gs. Radzivili to pabeidza 

renesanses stilā. Interjerā skatāms dažādu stilu sajaukums no renesanses, rokoko līdz pat mūsdienu 

funkcionālismam, kas veidots saskaņā ar valsts vadības vēlmēm. Pils kompleksu ieskauj iespaidīgi 

aizsardzības vaļņi un angļu parks. Apkārtnē izvietojusies Miras pilsētiņa, kas saglabājusi savu 

vēsturisko kolorītu ar tirgus laukumu, amatnieku un tirgotāju namiem, katoļu un pareizticīgo 

baznīcām, sinagogu. Pili skatīsim no ārpuses un no pagalma puses 

• Novogrudokas pilskalns, no kura paveras tāli skati pār apkārtnes zemienēm un piemineklis 

dzejniekam Ādamama Mickēvičam, kuru par savējo uzskata kā Polijā, tā Lietuvā un Baltkrievijā 

• Disnas kūdras fabrikas apmeklējums izbraucot ar šaursliežu vilcieniņu pa kūdras ieguves vietām 



svētdiena, 08.08. 

Lida – Rīga 
• Lidas pilsētas un atjaunotās Lidas pils apskate, iejūtoties viduslaiku bruņinieku tēlā  

• vecākās Baltkrievijas alus darītavas Lidas alus apmeklējums, iepazīšanās ar brūvēšanas procesu, 

un produkcijas degustēšana  

• Baltkrievijas – Lietuvas robežas šķērsošana 

• atgriešanās Rīgā pēc 22.00 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 120 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 130 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. EUR 405 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 6 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās ar WC/dušu, brokastis; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu;  

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

• apskates ekskursija vietējā gida pavadībā (krievu valodā);  

• Baltkrievijas vīzu noformēšanas izmaksas LR pilsoņiem un nepilsoņiem 

• ieejas maksa muzejos u.c. programmā minētajos apskates objektos  
 

    Ceļazīmes cenā neietilpst  

• pusdienas, vakariņas (minimālā ieteicamā summa līdzņemšanai ir vismaz  

100 EUR, kuri jāsamaina uz Baltkrievijas rubeļiem);  

• personīgie izdevumi, vietējā sabiedriskā transporta izmaksas;  

• Baltkrievijas vīzu izmaksas citu valstu pilsoņiem 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 01.05. EUR 200 līdz 01.07. 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 01.05. pēc 01.05. pēc 01.07. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 200 visa summa 

Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu  

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot. Iemaksāto summu līdz 01.07.  

iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā. 

 

        Uzmanību! Līdz 12.07. IMPRO birojā jāiesniedz pase, aizpildīta vīzas 

pieteikuma anketa un viena 35x45 mm formāta fotogrāfija (fotografējoties 

jābrīdina, ka bildes vajadzīgas Baltkrievijas vīzai, jo sejai jāaizņem 80% no 

fotogrāfijas platības!).  

 

        Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc  

ceļojuma beigām. 

Papildus nepilngadīgajiem un tiem, kas jaunāki par 25 gadiem: 

•  dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija; 

•  ja ceļo bez vacākiem - notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
! 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 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


