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ITĀLIJAS UN AUSTRIJAS  

PARKU PAVASARA ELEGANCE 
 
 

 

 
 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puķu dobes, terases, dīķi ar strūklakām, rūpīgi koptu koku paēnā paslēpusies skulptūra... 

Pavasara svaigums un mūžsenais ziedēšanas prieks Itālijas un Austrijas tik dažādo dārzu valstībā! 
 

  01.05. – 09.05 9 dienas EUR 745 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 01.05. 

Rīga – Rome  

 

***viesnīca Romā 

 13:20 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 15:25 – 17:30 lidojums Rīga – Roma (airBaltic lidojums) 

 vakars Romā, mūžīgājā pilsētā. Vakarīgā pastaigā mēģināsim apjaust slavenākos Romas vaibstus 

–Kolizeju, Romas forumu, Kapitoliju, Venēcijas laukumu, Panteonu... 

pirmdiena, 02.05. 
Rome – Tivoli- Rome 

 

 

 

 

***viesnīca Romā 

 Vatikāna dārzi –"mazā paradīze," plašs parks ar neskaitāmiem dekoratīviem arhitektūras 

elementiem aizņem trešdaļu šīs pundurvalsts teritorijas. Šī dāsnā zeme, kurā šodien iekoptas 

fantastiskas puķu dobes, zem sevis slēpj Nerona un Kaligulas cirku senās liecības 

    Vatikāna dārzu apmeklējumam  pieteikties līdz 01.04., veicot apmaksu EUR 42.00!! 

 Villa d'Este – 16.gs. veidotā kardināla vasaras rezidence Tivolī pilsētiņā, kuras slava saistās ne 

tik daudz ar trīsstāvu palazzo, cik ar brīnišķīgu parku, kuru staigājot ieklausāmies neskaitāmu 

strūklaku čalā un ko pamatoti uzskata par vienu no dārzu mākslas augtākajiem sasniegumiem  

otrdiena, 03.05. 
Rome – Bomarzo – Sjena 

– Florence 

 

 

***viesnīca pie 

Florences 

 Parco Sacro Bosco –Svētais mežs. Mītiskais manierisma stilā ieturētais 16.gadsimta dārzs arī 

šodien itāļu iecienīta atpūtas vieta. Ejot cauri parka labirintiem pārsteidz savdabīgas milžu figūras 

un raisās filozofiskas pārdomas par dzīves īsteno garšu 

 Sjēna – viens no spilgtākajiem viduslaiku pilsētarhitektūras paraugiem. Cēlajā Il campo ik gadus 

notiekošās zirgu skriešanās sacīkstes liecina par sjēniešu neizsīkstošo azartu. Franciskāņu 

tradicionālā augļumaize panforte, karafe Toskānas spēcīgā sarkanvīna un Cinta Senese  jeb īpašās 

melnbaltās cūkas gaļas baudījums – un re, mums ir labs plāns šim vakaram! 

trešdiena, 04.05. 
Florence – San 

Gimignano – Florence  

***viesnīca pie 

Florences 

 Sandžiminjāno siluets Toskānas pakalnos pamanāms jau iztālēm, pateicoties trīspadsmit 

torņiem, tādēļ pilsēta tiek dēvēta arī par Toskānas Manhetenu! 

 Florence kopā ar vietējo gidu. Firenze- ziedošā, Makjavelli, Mikelandželo un Mediči dzimtas 

mājvieta. Pilsēta, kuru caurstrāvo māksla, kultūra un mecenātisma gars. Boboli dārzu rakurss uz 

šo valdzinošo renesanses meistardarbu latviešiem ļaus to ieraudzīt Zentas Mauriņas acīm 

ceturtdiena, 05.05. 

Barberino di Mugello 
– Giardino Sigurta - 

Gardone Riviera - 

Garda  

***viesnīca pie Gardas 

 rūpīgi iekoptais Parco Giardino Sigurta pavasaros iekarojis sīpolpuķu cienītāju prātus, jau 

vairākus gadus pēc kārtas iegūstot Tulipomania balvu par skaistākajām tulpju dobēm pasaulē. 

Maijā ļausimies īrisu un rožu valdzinājumam  

 bet pāri Gardas ezeram Gardone Riviera meklējams pavisam atšķirīgs dārza koncepts – austriešu 

izcelsmes multimākslinieka Andrē Hellera domu lidojums no budistu mūku mierpilnām 

meditācijām līdz asprātīgam mūsdienu sabiedrības kariķējumam 

piektdiena, 06.05. 
Garda – Malcesine – 

Merano - Bolzano 
 

 

***viesnīca pie Bolzano 

 Malčezina – nenoliedzami ir viena no šarmantākajām Gardas ezera krastu mazpilsētām. Blakus 

bruģētiem viduslaiku ielu līkločiem un lepnajam Castello Scaligero kā dabas dots sargs slejas 

Monte Baldo, 1738 metru augstais skatu punkts pāri ezera plašumiem 

 Merano – harmoniskais skaistums un dziednieciskie avoti pārsteiguši pat karaliskas personas! Pa 

daiļās Hābsburgu Elizabetes takām dosimies Trauttmansdorff  dārzā, kas atzīts par vienu no 

izkoptākajiem Eiropā 
 

  
 



 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 07.05. 

Bolzano   – Zalcburga 

 

 

***viesnīca pie 

Zalcburgas 

 dzirdēts, ka dimanti ir sievietes labākie draugi... Svarovska Kristālu Pasaule Vatensā 

(Wattens) Jums sniegs mierinājumu, ka skaistas lietas spēs būt pieejamas! Taču ja arī neesat rotu 

valkātājas, šī unikālā parka estētikā var gūt pārsteidzošu mākslas baudījumu  

 Zalcburga – Doms, Getreidegasse, Mocarta dzimtais un dzīvojamais nams, Hoenzalcburgas 

cietoksnis klints virsotnē. Svētku spēļu nams, klintīs cirstās mājas, skats no Mirabellas 

ornamentālā dārza pakāpieniem pāri Zalcahas enerģiskajiem ūdeņiem 

svētdiena, 08.05. 
Zalcburga –  

Čenstohova 

 

 

***viesnīca 

Čenstohovā 

 sekojot Donavai, ceļi līkumo gar vīna dārziem, kas maijā vēl tikai mostas,  cauri Vahavas ielejai, 

kur vīnogulāji ļauj cilvēkam sevi aptekāt, pirms briedināt augļus uz Ziemassvētkiem baudāmajam 

autriešu heuriger -  jaunvīnam, ko šeit dāsni lej kausos, ne tradicionālajās vīna glāzēs...Melkas 

klosteris šajā stāstā nemaz nav neiederīgs! Tieši pateicoties benediktīniešu mūkiem, kuru 

pamatlikums joprojām ir svētīgi lakonisks: lūdz un strādā! Radīta izcila Austrijas kultūrvēstures 

vieta ar tās neatņemamu sastāvdaļu – klostera brāļu aprūpētu plašu dārzu 

 brauciens caur Čehiju un Poliju 

pirmdiena, 09.05. 

Čenstohova – Rīga 
 brauciens cauri Poliju un Lietuvu 

 ierašanās Rīgā pēc 23:00 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR  210 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR  240 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR  695 
*vienvietīgo istabu un papildvietu skaits autobusā ierobežots 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Roma (ekonomiskā klase, ēdināšana nav iekļauta);  

lidostu nodokļi; nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; 

 viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

 8 naktis *** viesnīcās divvietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis  

   (atbilstoši maršruta aprakstam); 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; (iesakām noformēt arī  

   bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 

Ceļazīmes cena neietilpst  

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

 

 

Iespējamās papildizmaksas                  EUR                    EUR 
Tivoli Villa d`Este 12  Garda Gardone Riviera 12 

 Parco Sacro Bosco 10   Monte Baldo 25 

Sjēna Doms 8  Merano Trauttmansdorff dārzs 15 

Florence Santa Croce baznīca 10  Zalcburga Hoenzalcburgas cietoksnis (ar funikulieri) 12  

 degustācijas, pusdienu maltītes no 20    Mocarta dzimtā vai dzīvojamā māja 7  

 Boboli dārzs 12   Svarovski kritālu pasaule 19 

Sigurta parka – dārza apmeklējums 12  Melka Melkas klosteris 16 

    austiņas pilsētu ekskursijās (cena/dienā) 2,5 

 * tabulā minētas 2021.gada cenas  

 

        Pieteikšanās ceļojumam     Atteikšanās no ceļojuma 
avanss otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 01.03. pēc 01.03. pēc 01.04. 

EUR 250 līdz 01.03. EUR 250 līdz 01.04. atlikusī summa  zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte ; LR nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām 

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 

 


