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 28.07. - 01.08. 5 dienas EUR 195 /155 
         diena, maršruts                           notikumi, apskates objekti 
trešdiena, 28.07. 

Rīga – Bielsko Biała 

**viesnīca Bielsko Bjala 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

ceturtdiena, 29.07. 

Bielsko Biała – Terchova – 

Žilina  

 
 

***viesnīca Žilinā 

• brauciens ar pacēlāju uz  Velky Krivan (1709 m) – Mala Fatra grēdas 

augstāko virsotni un iesildīšanās pārgājiens pa kalnu takām jau mūsu ceļa 

mērķī – Mala Fatra nacionālajā parkā, kas ir pēdējo gadu populārākā atpūtas 

vieta pašiem slovākiem 

• pārgājiens pa mežonīgo Janošikove diery aizu (arī pa kāpnēm un laipām), gar 

upītes gultni: ūdenskritumi, klintis un kanjoni 

piektdiena, 30.07. 

Žilina – Terchova - 

Strečno – Žilina 

 

 

***viesnīca Žilinā 

• pārgājiens uz Sokolie virsotni (1170m) kas veido vienu Vratnas ielejas vārtu 

vērtni – klinšu radzes un kanjoni, ko iecienījuši kā vienkārši atpūtnieki, tā klinšu 

kāpēji un dabas fotogrāfi 

• brauciens ar plostiem pa Vahas upes līkumiem pie Žilinas, tās interesantākajā 

vietā - Strečno ielejā, kas ietilpst Mazo Fatru nacionālajā parkā, kur upes  

krastos redzamas stāvas klintis un to virsotnēs ainaviskās Strečno un Starhradas 

pilsdrupas  

sestdiena, 31.07. 

Žilina – Podžiar  –  

Oravsky Podzamok – 

Kielce  

**viesnīca Kielce 

• Boboty virsotnes (1085m) traverss no Podžiar uz Tiešnavy – augšup un lejup       

pa nogāzēm un cauri aizām pa taku uz otru Vratnas ielejas vārtu vērtni 

• Oravas pils celta 13.gs., 112 metrus augstā klintī, Oravas upes ielokā. Šodien 

viena no ainaviskākajām un tūristu vidū populārākajām Slovākijas pilīm  

• brauciens caur Slovākiju, Poliju 

svētdiena, 01.08. 

Kielce – Rīga  
• brauciens caur Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 22.00 

  

 

 Esot kalnos, dabā tiks pavadīta lielākā dienas daļa, tādēļ nepieciešami: kalnu pārgājieniem atbilstoši 

apavi (ar protektoriem) – slēgti sporta apavi vai kalnu zābaki; noderēs vējjaka pret vējiem un lietiem, 

saulesbrilles un cepure, pārgājienu nūja, cimdi (lai ērtāk pieturēties), kā arī mugursoma ūdens pudelei, 

sviestmaizēm un aptieciņa! Maršruts prasa vidēju fizisku piepūli un līdzsvara izjūtu! 

 

 

 

 



 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 65 

piemaksa par papildvielu autobusā EUR 70 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 155 
 

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 objektos 

• pusdienas, vakariņas 
 

Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas)             EUR 

Oravas pils  8 (5) EUR 

pacēlājs Mala Fatra kalnos 10 EUR 

brauciens ar plostiem pa Vahas upi no 13 EUR  

*iekavās – cenas bērniem līdz 12 g.v. (ieskaitot).  
 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss  otrā iemaksa  pilna summa 

EUR 60 līdz 27.04. EUR 70 līdz 29.06. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 27.04. pēc 27.04. pēc 29.06. 

zaudētā summa EUR 40 EUR 80 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 20.07. iespējams pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties šajā ceļojumā 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte.  

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

