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 14.09. – 18.09. 5 dienas EUR 265 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 14.09. 
Rīga – Kalvārija – 

Bartošice 
 

 

 

***viesnīca Bartošicē 

 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens caur Lietuvu, Poliju  

 mazie Mazūrijas ciematiņi ar fahverka stilā celtiem namiem  

Betonu nežēlo!  

 iespaidīgie bunkuri– Wolfsschanze (Vilku midzenis) – III Reiha virspavēlniecības mītne Otrā 

pasaules kara laikā, kur vairāk kā 800 dienas uzturējies Ādolfs Hitlers. Šeit 1944. g. 20. jūlijā 

tika izdarīts atentāta mēģinājums pret Hitleru, šeit vizītēs ieradušies B. Musolīni,  

K.G. Mannerheims un citas Vācijas sabiedroto valstu augstākās amatpersonas 

trešdiena, 15.09. 
Bartošice – Fromborka– 

Elblonga – Gdaņska –

Sopota – Gdaņska 
 

 

 

 

**viesnīca Gdaņskā 

Skaties un tik knipsē! 

 fotogēniskā Fromborka – pilsēta ar nelielu, ļoti skaistu vecpilsētu jūras krastā 

 Elblongas atjaunotās vecpilsētas apskate 

 Gdaņska (Danciga) – šauras viduslaiku ieliņas un majestātiskā Marijas baznīca, Motlavas 

krastmala ar suvenīru veikaliem un krodziņiem, senie nocietinājumi un Eiropā vienīgais ar 

cilvēka spēku darbināmais 14. gs. Krāna tornis, aristokrātiski greznā Marijas iela un pilsētas sirds 

– Garais tirgus laukums ar rātsnamu, zeltā rotāto Artusa namu un Neptūna aku. 

 Sopota – jauks kūrorts Baltijas jūras piekrastē, ar kūrortam raksturīgu apbūvi un 500 m garu 

molu. Sopotas Meža opera īpašu slavu ieguvusi kā starptautisku festivālu norises vieta. 

ceturtdiena, 16.09. 
Gdaņska – Kartuzi – 

Somonieno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viesu nams Somonieno 

Zili brīnumi!  

 ceļojums pa neparasto Kašūbu novadu – nelielā un kompaktā teritorijā uz rietumiem no 

Gdaņskas iespējams izbaudīt visneiedomājamākās tūrisma atrakcijas. Ceļotājus sagaida Ginesa 

rekorda cienīgs garais krogus galds, kāpiens mākoņos, jautri folkloras kopas priekšnesumi, 

pilnīgi traka uzņēmēja ideja – māja kājām gaisā. Tā ir zeme, kurā vietējie runā ļoti dīvainā poļu 

valodā, dzer paniņas, šņauc tabaku un ar cieņu valkā tautastērpus. Tā ir zeme ar ļoti gleznainām 

ainavām, kur mijas ezeri ar pauguriem, lauki ar mežiem.  

 Šimbarkas  saimniecība, kurā uzstādīts Ginesa rekordu grāmatā ierakstītais garākais koka 

krogus galds (no viena koka) pasaulē. Te var pasūtīt pusdienas. 

 viss kājām gaisā! – viesošanās Kašubas namā, kura stāv uz jumta. Jums šķiet, tādā nevar dzīvot? 

Iesim un apskatīsimies! 

 Kašubas novada augstākais punkts – skatu platforma, no kuras paveras lielisks skats uz 

apkārtni 

 bagātīgas vakariņas viesnīcā. Par jūsu labsajūtu rūpēsies vietējā folkloras kopa. Dziedi, dejo, 

šņauc tabaku – lustes uz nebēdu (iekļauts cenā!) 

piektdiena, 17.09. 
Somonieno – Pasleka – 

Olštineka – Mragova  

 

 

 

***viesnīca Mragovā 

Tie tik ir izmēri! 

 Malborkas pils – lielākā Vācu ordeņa pils Eiropā, ievērojams viduslaiku arhitektūras un 

vēstures piemineklis. Savā laikā tā kalpojusi par ordeņa lielmestra rezidenci. Pilī apskatāmas 

mestra un ordeņa brāļu telpas ar viduslaiku krāsnīm, flīzēm un mēbelēm, pils kapelas, 

saimniecības un palīgtelpas 

 Olština (Allenšteina) – galvenā Vārmijas un Mazūrijas pilsēta, vecpilsētasTirgus laukums, 

Augstie vārti  

 vakariņas viesnīcā (iekļauts cenā!)  



Ceļazīmes cenā ietilpst  

 viena vieta komfortablā autobusā  

(kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija) 

ceļojuma laikā 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta 

aprakstam) *** un **viesnīcās divvietīgas 

istabas ar dušu un WC 

 nacionālās vakariņas ar folkloras kopu 

Somonieno 16.09. 

  vakariņas (17.09.) 

 veselības apdrošināšana 

  IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 

  Pieteikšanās ceļojumam 

ceļojuma grupa avanss otrā iemaksa pilna summa 

14.09. – 18.09. EUR 100 līdz 13.06. EUR 100 līdz 13.08. 
 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Ceļazīmes cena neietilpst  

 ieejas maksa ceļojuma programmā 

minētajos apskates objektos 

  vakariņas (izņemot 16.09;  un 

17.09.) un pusdienas; 

 personīgie izdevumi  
 

      Piemaksa par komfortu 

 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 75 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 70 

 

         Atteikšanās no ceļojuma 
 

zaudētā summa  14.09.-18.09. grupa 

EUR  50 līdz 13.06. 

EUR 150 pēc 13.06. 

visa summa pēc 13.08. 
 

 iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas 

doties minētajā ceļojumā 

 

 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 18.09. 

 

 

 

Mragova – Rīga 

 Pilnās burās mājup !!  

 izbrauciens ar kuģīti pa Mazūrijas ezeriem – populāra izprieca, brauciens notiek gan pa 

ezeru plašumiem, gan pa tos savienojošajiem kanāliem, krasti jauki, ainavas lieliskas. Pēc 

gariem pārbraucieniem autobusā šāda došanās dabā un uz ūdens ir tieši tas, kas vajadzīgs 

 atgriešanās Rīga pēc 22.00 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

Iespējamās papildizmaksas                  PLN               EUR 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

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. 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

 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 

 

Wolfsschanze  15 (bērniem 10) 3,75 (2,5) 

Marijas baznīcas tornis Gdaņskā 10 (bērniem 5)  2,4 (1,2) 

Malborkas pils 47(bērniem 37) 11,2 (8,8) 

skatu tornis gleznainajā Kašubā  8 2 

Rātsnama tornis Gdaņskā 12 3 

Sopotas mols 9 2,2 

Šimbarkas saimniecības 

apmeklējums  

20 4,7 

Izbrauciens ar zirgu pajūgiem  35 8,2 

Izbrauciens ar kuģīti 40 10 

        Atlaides  
 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 245 

 


