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 EZERS 

UN DONAVA – NO BRATISLAVAS 

LĪDZ BUDAPEŠTAI 
 

 

 

 
   

 

26.07. – 01.08. 7 dienas 320 EUR  

 diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 26.07. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca Ostravā 

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena, 27.07 . 

Ostrava – Bratislava 

 

***viesnīca 

Bratislavā 

• brauciens caur Poliju, Slovākiju uz Ungāriju 

• Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – viena no bijušās Austroungārijas metropolēm, slavena 

ar Ungārijas karaļu kronēšanas un apbedīšanas vietu, pili un atjaunoto vecpilsētu. Šarmantie 

krodziņi  un bodītes brīvo laiku vecpilsētā dara īpaši patīkamu! 

• vakariņas un Slovākijas vīnu degustācija Sv.Juri pilsētiņā pie Bratislavas  
trešdiena, 28.07. 

Bratislava – Šoprona  
 

 

 
 

 

 
***viesnīca Šopronā  

• Eisenstadt – Burgenlandes galvaspilsēta lepojās ar slaveno novadnieku Jozefu Haidnu un 

ungāru aristokrātu  Esterhazy pili. Pils Haidna zāle ir krāšņi rotāta un ar izcilu akustiku 

• Romersteinbruch Fertorakos bijušajā marmora karjerā, no kura ņemts materiāls daļai Vīnes 

ēku celtniecībai, iebūvēts amfiteātris ar lielisku akustiku, ko izmanto brīvdabas operu un 

koncertu uzvedumiem 

• Neusiedler See, saukts arī par Vīnes jūru, ir lielākais stepju ainavu ieskautais ezers 

Viduseiropā. Reizi pāris gadsimtos tas pazūd pazemē, dažkārt pat uz ilgāku laiku. Ezers un tā 

apkārtne ir iekļauta UNESCO sarakstā. Zvejnieku mazpilsētiņa Rust un pelde ezerā 

• vakariņas un Šopronas vīnu degustācija 

ceturtdiena, 29.07. 

Šoprona - Balatons  

 

 

 
 

***viesnīca pie 

Balatona 

• Šoprona – vienā no skaistākajām Ungārijas pilsētām, kur saglabājusies viduslaiku apbūve un 

vecpilsēta no Austrijas laikiem 

• Pannonhalmas arhibīskapija – krāšņā pils (UNESCO)  celta uz pakalna, no kura paveras 

plašs skats uz apkārtni, vietā, kur kā vēsta leģenda, esot dzimis Sv. Martins 

• Tihaņas pussala ir muzejs zem atklātas debess. Simpātiskās mājas ar niedru jumtiem, 

lavandas lauki un Tihaņas  klostera baznīca ar interesantu vēsturi 

• Balatons – lielākais saldūdens ezers Viduseiropā ar brīnišķīgām pludmalēm un peldvietām un 

daudzveidīgām izklaides iespējām kūrortos 

piektdiena, 30.07.  

Balatons  – 
Budapešta 

 

 

***viesnīca pie 

Budapeštas  

• Budapešta – Donavas pērle, austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas galvaspilsētu, kuru pelnīti 

uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē: Donava ar tiltiem, Karaļa pils, 

Zvejnieku bastions, Gellerta kalns 

• vakariņas krodziņā ar folkloras programmu - ungāru tradicionālā virtuve, vīns, čigānu 

virtuozā vijoļspēle, temperamentīgās tautas dejas un dziesmas 

• naksnīgā Budapešta – brauciens ar kuģīti pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un 

priecāties par izgaismotajām ēkām 

sestdiena, 31.07. 

Budapešta – 
Čenstohova  

**viesnīca 

Čenstohovā 

• brīvais rīts Budapeštā: Lielais tirgus un Vāci iela – suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai vai 

iespēja apmeklēt Sēčēņi baseinus– lielākais Ungārijas termālo minerālūdeņu komplekss.  18° - 

40° siltie, veselīgie ūdeņi ~20 baseinos, kā arī turku pirts un saunas. Veselīga izklaide, kas iet 

pie sirds ūdens procedūru mīļotājiem un ne tikai...  Ērtības labad paņemiet līdzi peldčības, dvieli 

un droši piedalieties!  

svētdiena, 01.08. 
Čenstohova – Rīga 

• brauciens cauri Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 22.00 



• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

•  6 naktis divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam)  

ar dušu/WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un  

ņemt līdzi 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 
 

• ieejas maksas programmā minētajos objektos, degustācijas  
 

Iespējamās papildizmaksas                                  HUF     EUR                      

 Budapešta Sēčeņi termālie baseini  no 6000 18.75 

brauciens ar kuģīti pa Donavu - 10  
vakariņas ar folkloras programmu - 28 

 Fertorakos amfiteātra apmeklējums - 6 

Pannonhalma arhibīskapija 2700 9 

 Eizenštate Esterhāzi pils apmeklējums - 13 

 Slovākija vīnu degustācija un vakariņas  - 18 

Devinas cietoksnis - 5 

   *valūtas kurss: 1 EUR ~ 320 HUF (Ungārijas forinti)  

    Forintus būs iespēja samainīt Ungārijā.  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 28.04. EUR 110  līdz 29.06. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

atteikšanās datums līdz 28.04. pēc 28.04. pēc 29.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 120  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 15.07. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

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

