
 
 

 

 

 

 

 

 
 

2021  

SILĒZIJAS DABAS UN 

VĒSTURES KOLORĪTS  
Ceļojums kopā ar ALEKSANDRU MROZINSKU – latviski runājošu 

poļu gidi, kas studējusi Latvijā un pārzina gan poļu, gan latviešu 

tautu smalkumus. Visas naktis vienā viesnīcā! 

 

 

 

 

29.04. – 14.05. 16 dienas Ls 2150 
 

06.08. – 11.08. 6 dienas EUR 315 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 06.08. 

Rīga – Vroclava 
***viesnīca 

EUROPEJSKI Vroclavā 

 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33.platformas 

 brauciens caur Lietuvai, Polijai  

 vēla ierašanās Vroclavā 

sestdiena, 07.08. 
Vroclava 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
***viesnīca 

EUROPEJSKI Vroclavā 

 Simtgades jeb Tautas zāle – 1913.g celtā izstāžu un sporta zāle, kas iekļauta UNESCO 

Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Tās kupola diametrs ir ievērojams – 65 m. 

 Polijai tik neparastā Japāņu dārza apmeklējums, kas ievedīs austrumnieciskā gaisotnē 

 Sv. Jāņa Kristītāja katedrāle – iespaidīgākā pilsētas sakrālā celtne Tumas salā 

 Vroclavas vecpilsēta – pazīstama ar vācu nosaukumu Breslava (Breslau). Silēzijas 

vēsturiskā galvaspilsēta un bijusī Hanzas pilsēta. Doma sala (Ostrów Tumski) – pilsētas 

vecākā daļa, Vroclavas Tirgus laukums, gotikas stilā celtās Sv. Elizabetes (15.gs.) un Sv. 

Marija Magdalēnas (14.gs) baznīcas, kā arī Vroclavas universitāte  

 Vroclavas universitātes lepnums – Leopoldīnes zāle. Tā ir iespēja nokļūt citā laikmetā. 

Mākslinieciskais interjers ir itāļu arhitekta K.Tauša meistardarbs ar lielisku akustiku un acis 

žilbinošiem sienu, griestu gleznojumiem. Te joprojām notiek svarīgi universitātes pasākumi 

 dosimies Vroclavas rūķu meklējumos. Tie kļuvuši par pilsētas simbolu un vizītkarti 

 brīvajā laikā iesakām uzbraukt Polijas trešajā augstākajā ēkā – Sky Tower (212 m) 

svētdiena, 08.08. 
Vroclava – Švidņica –

Osovka – Volbrica – 

Ksjonža – Vroclava 

 

 

 

 
***viesnīca 

EUROPEJSKI Vroclavā 

 Švidņica ir vairāk nekā 700 gadu sena tirdzniecības un kultūras pilsēta. Pilsētā ir vairākas 

slavenas baznīcas un interesanti muzeji. Švidņicas ievērojamāka celtne – 17.gs. Miera 

baznīca (Ksciol Pokojowe), kas iekļauta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā. 

Tās būvmateriāli: koks, māli, siens, tāpēc vizuāli tā atgādina vairāk teātra vai operas ēku 

 pazemes pilsēta Osovka – Hitlera slepenie kabineti. Pavadīsim ~ 1 h pazemes pasaulē 

 Ksjonžas pils (Książ) ir Augšsilēzijas pērle, trešā lielākā pils Polijā, kas dēvēta par Polijas  

Versaļu un celta uz augstas klints jau 13.gs. Pils piedzīvojusi trauksmainu vēsturi, arī 

daudzas pārbūves dažādos stilos un gandrīz piecsimt gadu tā piederējusi Hohbergu dzimtai. 

20.gs.vidū nacisti pili konfiscēja un sāka iekštelpu pārbūvi. Leģendas vēsta, ka pazemes 

tuneļos iespējams esot paslēpts slavenais “zelta vilciens”. Pili apņem krāšņš dabas parks 

pirmdiena, 09.08. 
Vroclava – Kšešova – 

Kovari – Karpača – 

Vang – Vroclava 

 

 
***viesnīca 

EUROPEJSKI Vroclavā 

 baroka pērle Kšešova ar cisteriešu krāšņo Sv. Marijas baznīcu, kuras iekštelpu gleznojumi 

un skulptūras rada iespaidu, it kā dzegas, pīlāri un velves lidinātos gaisā 

 miniatūru parks Zabytkow Dolnego Slaska – visa Polija miniatūrā 

 Vangas stāvbaznīca – izglābta no nojaukšanas Norvēģijā, savu vietu atradusi Lejas 

Silēzijā jau 1842.g. Vienīgā šāda tipa baznīca Polijā celta bez naglām, atvesta pa daļām, 

iebalzamēta ar darvas kārtu un mūsdienās pulcē daudz tūristu kalnu ieskautā ielejā 

 dosimies ar pacēlāju Krkonošes kalnos 1300 m v.j.l., lai putna lidojumā baudītu dabas 

skatus uz Polijas un Čehijas robežas Sņežkas virstones tuvumā 



Ceļazīmes cenā ietilpst 

 viena vieta komfortablā autobusā (kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, 

kafija) ceļojuma laikā 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam) *** viesnīcā 

EUROPEJSKI, divvietīgas istabas ar dušu un WC 

 veselības apdrošināšana 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; vietējais gids 

 

 

 

otrdiena, 10.08. 
Vroclava – Zloti Stoka 

– Bledne Skaly –  
Vroclava 

 

 
***viesnīca 

EUROPEJSKI Vroclavā 

  Dienu pavadīsim galvenokārt dabas objektos, tāpēc nepieciešami sporta apavi un apģērbs 

pastaigām dabā (vējjaka, neliela mugursoma, saulesbrilles) 

  zelta raktuves – ne tikai uzzināsiet par zelta ieguves vēsturi, tehnoloģijām dodoties pazemē, 

bet arī, ja vēlēsieties, būs iespējams izmēģināt laimi ar seno zelta ieguves metodi 

   jautrie Błędne Skały klinšu bloku, plaisu un nišu labirinti. Šauro eju, plaisu, nišu un 

klinšu bloku kopums, kas sagādās lielu jautrību. Tā iziešanai gan būs nepieciešama zināma 

izveicība. Daudzām klintīm ir atraktīvi nosaukumi: Klints segli, Vistas kāja, Lielā beka, 

ainavu apskates platforma Klints kausi, no kura paveras lielisks skats uz apkārtni. 

trešdiena,11.08. 

Vroclava – Rīga 
brauciens mājup 

 agra izbraukšana  

 brauciens caur Polijai, Lietuvai 

 Ierašanās Rīgā ap 23:00 
 

 

 

 

 

Atlaides un piemaksa par komfortu 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 105 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 95 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 300 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Iespējamās papildizmaksas           PLN       EUR 

Miniatūru parks Zabytkow Dolnego Slaska 26 6,2 Ksjonžas pils (palmu māja, parks, terases) 39 9,3 

Vroclavas Leopoldīnes zāle  10 2,4 Pazemes pilsēta Osovka 20 4,8 

Simtgades zāle Vroclavā  12 2,9 Błędne Skały labirinti   12 2,9 

Japāņu dārzs Vroclavā 8 1,9 Vangas stāvbaznīca 10 2,4 

Pacēlājs Karpačā 55   13,1 pusdienas, vakariņas krodziņos 20 – 40 no 4,8 

* tabulā minētas 2020. gada cenas.  

   Valūtas kurss: 1 EUR= ~ 4,2 PLN (Polijas zloti)  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 05.04. EUR 140 līdz 05.07. atlikusī summa 

 ja minēts iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 05.04. pēc 05.04.  pēc 05.07. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

 iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa vai LR nepilsoņa 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 uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai! 

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 

 
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 

 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

 personīgie izdevumi 

 pusdienas; vakariņas 

 ieejas maksas apskates objektos 

 

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

