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 20.09. – 25.09. 6 dienas EUR 240 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 20.09. 

Rīga – Bielsko Biała   
viesnīca Bielsko Bjalā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena, 21.09. 

Bielsko Biała -  
Kremnica – Banska 

Štiavnica – Nitra  

 
 

**viesnīca Nitrā 

Vēsture, kultūra un daba 

• brauciens ar plostiem pa Vahu tās tecējuma vienā no gleznainākajiem un interesantākajiem 

posmiem – klinšu ieskautajā Strečno ielejā  

• Kremnica - savulaik viena no Ungārijas bagātākajām pilsētām, pateicoties tuvējām zelta 

raktuvēm, kas nodrošināja pārticību arī pilsētas iedzīvotājiem 

• Banska Štiavnica (UNESCO) viduslaikos viens no Eiropas kalnrūpniecības centriem. Par 

pilsētas slaveno pagātni šodien atgādina tās bagāto iedzīvotāju lepnie nami 

trešdiena, 22.09. 

Nitra – Bratislava – 

Nitra  

 

 

 
 

 

**viesnīca Nitrā 

Slovākijas galvaspilsēta un vīns  

• Devinsky hrad – cietoksnis Moravas un Donavas upju tikšanās vietā, kur risinājušies 

Slovākijas vēsturē nozīmīgi notikumi 

• Slovākijas galvaspilsēta Bratislava –  viena no bijušās Austroungārijas metropolēm ar 

Ungārijas karaļu kronēšanas un apbedīšanas vietu, pili, karalisko promenādi, atjaunoto 

vecpilsētu. Pilsētu ceļot, būvnieki iespaidojušies no Vīnes, Prāgas un Budapeštas, radot 

lielisku dažādu stilu sajaukumu.. Šarmantie krodziņi un bodītes brīvo laiku vecpilsētā dara 

īpaši patīkamu! 

• Slovākijas vīnu degustācija vinotekā Sv.Jur pilsētiņā 

ceturtdiena, 23.09. 

Nitra – Trenčīna – 
Dubnica nad Váhom 

 

 

***viesnīca Dubnicā 

nad Vahom 

Pa vēstures takām līdz minerālūdeņiem 

• Nitra - slāvu valdnieku Pribinu rezidence 7. gadsimtā. Pilsētas dominante ir aizsargmūru 

ieskautā pils  

• Trenčīna – bijusī romiešu apmetne Laugaricio 11. gadsimtā kļuva par ,,Vahas un Tatru 

valdnieka  Matuša Čaka rezidenci. Trenčīnas pilī šodien iekārtots muzejs, bet ar pils 80 metrus 

dziļo aku saistīta romantiska teika  

• Trenčianske Teplice kūrortpilsēta lepojās ar ārstnieciskajiem minerālūdeņiem. Iespēja 

apmeklēt minerālūdens baseinu 

piektdiena, 24.09. 

Nitra – Bojnice  – 

Łódź 

 

 

 

**viesnīca Lodzā 

Slovāku lepnumi 

• romantiskā Bojnices pils – Slovākijas senākā un Centrāleiropā viena no visvairāk 

apmeklētākajām pilīm 

• Čičmani ciems ar tradicionālajiem baltajiem ornamentiem rotātajiem namiem atgādina 

piparkūku namiņu kolekciju 

• Rajecka Lesna jeb Slovākijas Betleme, Jozefa Pekara veidotās Kristus dzīves un slovāku 

tautas vēstures ainas ir viens no izcilākajiem koka meistardarbiem Slovākijā 

• brauciens caur Slovākiju, Poliju 

sestdiena, 25.09. 

Łódź – Rīga 
• brauciens caur Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 23.00 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 80 

piemaksa par papildvielu autobusā EUR 70 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 230 
 

 

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 apskates objektos  

• pusdienas, vakariņas 
 

 

Iespējamās papildizmaksas                                                    EUR 

 

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

   

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 60 līdz 22.06. EUR 80  līdz 20.08. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 
 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 22.06. pēc 22.06. pēc 20.08. 

zaudētā summa EUR 40 EUR 100 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 14.09. iespējams pāradresēt citai personai,  

    kura vēlas doties minētajā 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 

 

Bojnices pils  10 (7) 

Devinas cietokšņa drupas 5  

brauciens ar plostiem pa Vahas upi no 16   

vīna degustācija Sv. Jur  18  

pils komplekss Nitrā 4 (2)  

termālie baseini Slovākijā  no 15 (10)  

Trenčīnas pils 8 (5) 

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

