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VARŠAVA, ČENSTOHOVA UN 

KRAKOVA  

 

 

 
 

  

 

 19.10. – 23.10. 5 dienas EUR 265 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 19.10. 

Rīga – Varšava 

**viesnīca Varšavā 

 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens caur Lietuvu, Poliju 

 Varšava vakarā 
trešdiena, 20.10. 

Varšava – Čenstohova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**viesnīca Čenstohovā 

 Varšavas vecpilsētas apskates ekskursija: karaļpils, Sv. Krusta baznīca, Lazenku 

pils parks, Vilanovas pils un parks 

 Varšava – Polijas galvaspilsēta kopš 1611.g., Polijas lielākais saimniecības, izglītības 

un kultūras centrs. Otrā pasaules kara laikā gandrīz pilnībā iznīcināta un pēc kara 

atjaunota no jauna. Mazajai un kompaktajai Vecpilsētai (Stare Miasto), kura iekļauta 

UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā, piemīt īpašs šarms. To piešķir gan 

senās viduslaiku nocietinājumu sienas, raibās namu fasādes, krodziņi un ielu 

mākslinieki. 

  Tirgus laukums (Rynek Starego Miasta} ar rātsnamu no sendienām bija pilsētas 

administratīvais centrs. Ēkas atjaunotas 17. – 18. gs. izskatā. Slavenākās no tām: Pie 

Lauvas, Krokodils, Pie Fukiera, Pie mora u.c.. Laukuma vidū divas 18. gs. sākumā 

lietas tērauda akas un strūklaka ar Varšavas simbolu – Sirēnu.  

 Sv. Jana Katedrāle – Varšavas vecākā baznīca, kurā apbedīti pēdējie Mazovijas 

hercogi, Varšavas arhibīskapi, un daudzi citi ievērojami Polijas cilvēki.  

 Vērtīgi ir apskatīt seno (16. gs.) nocietinājuma celtni – Barbakanu, kas kalpojis kā 

nocietināta ieeja pilsētā. 

 Vilanovas un Lazenku piļu parku apskate – lielisks ieskats Polijas varenības laika 

arhitektūrā un parku kultūrā, kas smēlusies iedvesmu Ruetumeiropas un 

Dienvideiropas tradīcijās, apvienojot tās ar savām.  

ceturtdiena, 21.10. 
Čenstohova – Osvencima – 

Veļička 

 
 

 

***viesnīca Krakovā 

 Jasnagoras klostera komplekss Čenstohovā – pasaulē piektā svētceļnieku 

visapmeklētākā vieta pēc hinduistu Varanasi – Indijā, musulmaņu Mekas – Saūda 

Arābijā, kristiešu Lurdas – Francijā un Romas – Itālijā. Jasnagoras lielākais 

noslēpums ir Melnās Dievmātes svētbilde, kurai piemīt spēja darīt brīnumus.  

 Osvencima – II pasaules kara upuru piemiņas memoriāls (iekļauts cenā!) 

 Vadovice – pāvesta Jāņa Pāvila II (18.05.1920. – 02.04.2005.) dzimtā pilsēta 

  



* tabulā minētas 2020. gada cenas.  

 Valūtas kurss: 1 EUR ~4,2 PLN (Polijas zloti) vai 1 PLN ~0,24 EUR 

 

piektdiena, 22.10. 
Krakova – Veļička – Zaļipje – 

Kelce 

 

 

 

 

 

 

**viesnīca Kelcē 

 Krakovas vecpilsēta: Vāveles pils ar teiksmaino pūķi pakājē, kurš ik stundu izspļauj 

uguns un dūmu blāķus, vecpilsētas tirgus laukums ar tūkstošiem baložu, taurētājs Sv. 

Maricas baznīcas tornī un Vita Stvoša 12 gadus kokā veidotais, pasaulē otrais lielākais 

gotikas stila altāris. Jagelonu universitātes senā ēka un pilsētas kādreiz vareno 

nocietinājumu atliekas. 

 Veļičkas sāls raktuves. Divu stundu ekskursija UNESCO sarakstā iekļautās sāls racēju 

pazemes pilsētas Veļičkas labirintos. Pazemes sālsezeri, no sāls veidotas skulptūras, 

altāri un pat veselas pazemes baznīcas.  

Kā suvenīru mājiniekiem iegādāsiet putojošu un aromātisku sāli peldēm vannā 

 Zaļipje – apbrīnojams etnogrāfiskais ciemats ar koši apgleznotiem namiem, klētīm, 

akām, jā, pat kūtis un suņubūdas lepojas ar ziedu rakstiem 

sestdiena, 23.10. 
Kelce – Rīga 

 brauciens caur Poliju, Lietuvu 

 ierašanās Rīgā pēc 23.00 

              Iespējamās papildizmaksas            PLN       EUR 

 

 

 

 

                     

 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 18.07. EUR 120 līdz 18.09. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 18.07. pēc 18.07. pēc 18.09. 

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. 

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

 

Varšava 
Varšavas karaļpils   35 (22) 8,3 (5,2) 

panorāmas tornis Varšavā  20 (15) 4,8 (3,6) 

Vilanovas pils parks 15 (5)  3,6 (1,2) 

Krakova Veļičkas sālsraktuves 99 (85) 23,8 

Polija pusdienas, vakariņas  20 – 50 5-12 

Atlaides  
ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v.  EUR 225 

 

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 

 veselības apdrošināšana; IMPRO grupas 

vadītāja-gida pakalpojumi 

Ceļazīmes cena neietilpst  
 ieejas maksa ceļojuma programmā 

minētajos apskates objektos  
 pusdienas, vakariņas 

 personīgie izdevumi 

 

 

Piemaksa par komfortu 
Bērna cena (līdz 16 g.v.) EUR 195 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR  85 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR  80 

 

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

