
 
 

 

 

 

 

 

2021 

PARADOKSĀLĀ 

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

 

 

 
 

 

 

 28.07. – 01.08. 5 dienas EUR 320 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 28.07. 

Rīga – Čehanovjeca  

 

 

***viesnīca 

Čehanovjecā  

 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33.platformas 

 brauciens caur Lietuvai, Polijai  

 gardas pusdienas tatāru sādžā! (iekļauts cenā) 

 Krušiņani – tatāru ciemats ar Krušiāņu mošeju un tatāriem raksturīgo kapsētu.  

 Suprašlas klostera komplekss, kurā savulaik glabājās senākais slāvu rakstības 

piemineklis Polijā – Suprašlas kodekss (ieslēpts klostera mūros). 

ceturtdiena, 29.07. 

Čehanovjeca – Pulavi 

– Kazimierz Dolny  

 

 

 

 

 

 

***viesnīca  pie 

Kazimieržas Dolni 

 Bjalistoka. Trīs arhitekūras stilus piedzīvojusī Braņicka pils, kas šobrīd gan 

interjerā, gan pils dārza dekorācijās atspoguļo baroka laiku. Kādreiz dēvēta par 

Polijas Versaļu, kas 18. gs. vidū kā aristokrātiskā rezidence kalpojusi 

ambiciozajam grāfam Janam Klemensam Braņickim.  

 Grabarka – leģendārs pareizticīgo Krusta kalns, kas ir pazīstams arī kā 

svētceļnieku galamērķis. Katrs krusts te nolikts ar savu mērķi. 

 pusdienās poļu virtuves kulta ēdiens – pierogi jeb pildīti pelmeņi! Smacznego! 

(iekļauts cenā)    

 Kazimierža Dolni – viena no skaistākajām Polijas mazpilsētiņām, kura atrodas 

Vislas krastos. Pilsētiņas panorāmu iespējams aplūkot no kāda paugura, ko 

vietējie iedzīvotāji nodēvējuši par 3 krustu kalnu.  

piektdiena, 30.07. 

Kazimierža Dolni – 

Nalenčova – 

Szczebrzeszyn – 

Gučuva – Zamošča 

 

 

 

 

***viesnīca Zamoščā 

 kūrortpilsētiņa Nalenčova, kas kļuvusi par dziedinātavu tās minerālavotu dēļ. 

 Ščebžešina (poļu val.: Szczebrzeszyn) – pilsētiņa, kurā vabole dūc niedrē (poļu 

vārdu spēle ar lielo skaitu šņāceņiem) 

 lauku sēta Gučuvā, kas sevī glabā patiešām aizraujošu meteorītu kolekciju, ko 

apkopojis lauku sētas īpašnieks. Bagātīgi klāts galds ar vietējā ķēķa labumiem! 

(iekļauts cenā) 

 Zamošča – UNESCO sarakstā iekļautā pilsēta ar izcilajiem itāļu renesanses 

saglabātajiem paraugiem: Zamoščas pils, lielais tirgus laukums, akadēmijas ēkas. 

Pilsētu pamatoti dēvē par Ziemeļu Paduju, jo pilsētas galvenais arhitekts bija 

slavenais itāļu arhitekts Bernardo Morando 

sestdiena, 31.07. 

Zamošča – Ļubļina – 

Kazluvka – Bjalistoka 

 

***viesnīca Bjalistokā 

 Ļubļina viduslaikos bija nozīmīgs Polijas – Lietuvas tirdzniecības centrs un 

vēsturisks ebreju izglītības centrs (kādreizējā pilsētas iesauka – ebreju Oksforda). 

 aristokrātiskas pusdienas privātā muižā! (iekļauts cenā) 

 Kazluvka – mazā Versaļa, kura interjera greznuma ziņā daudz no tās 

neatpaliek! Mazajā, gaišajā kapelā var veltīt mirkli pārdomām. 



svētdiena, 01.08. 

Bjalistoka – Tikocina 

– Rīga  

 

 

 Čehanovjecas brīvdabas muzeja apmeklējums – īpašu ievērību ir pelnījusi 

slavenākā Polijas Lieldienu krāsoto olu ekspozīcija.  

 viesošanās Lielajā Sinagogā Tikocinā 

 Kiermusy – nogaršosim labumus, ko piedāvā vietējie iedzīvotāji – gardie 

kūpinājumi un arī kas stiprāks – vietējais liķieris (iekļauts cenā) 

 ierašanās Rīgā pēc 21.00 

Piemaksa par komfortu 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 90 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 85 

  Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 310 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 viena vieta komfortablā autobusā  

( kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija) ceļojuma laikā 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam)  

*** viesnīcās divvietīgas istabas ar dušu un WC 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 viesošanās saimniecībās, programmā paredzētās degustācijas  

  pusdienas visās 5 dienās  

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  

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

Ceļazīmes cena neietilpst  

 vakariņas 

 personīgie izdevumi un ziedojumi baznīcās 
 

       Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 27.04. EUR 140 līdz 27.06. atlikusī summa 
 

 ja minētas 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 27.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 
 

 iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties  

minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas 

pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, 

kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc 

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 

 


