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IEEJAS MAKSAS UN DEGUSTĀCIJAS IEKĻAUTAS CENĀ! 

 31.07. – 05.08. 6 dienas   EUR 445 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 31.07. 

Rīga – Zlotorija 
**viesnīca Zlotorijā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

pirmdiena, 01.08. 

Zlotorija – 

Moricburga-  Gotha 

***viesnīca Gotha 

• Moricburgas pils (Schloss Moritzburg) - Saksijas baroka pērle, ārpilsētas karaļu 

rezidence, romantiskās pils, kurā filmēta pasaku filma “Trīs rieksti pelnrušķītei” 

• pirmais vācu desiņu muzejs (Das 1. Deutsche Bratwurstmuseum) un tradicionālās Tīringenas 

desiņas - vācu nacionālās virtuves lepnums, kas jānobauda kaut reizi mūžā 

otrdiena, 02.08. 

Gotha - Trusetāle- 

Bad Zalcungena- 

Erfurte – Gotha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***viesnīca Gotha 

• Trusetāles ūdenskritums (Trusetaler Wasserfall) - Tīringenes meža augstākais  
ūdenskritums dienvidrietumu nogāzē, starp klinšainajām kalnu sienām un spilgti zaļajām koku 
lapotnēm 

• lazdu riekstu šokolādes fabrika (Viba Nougat-Welt), kas ir viens no Tīringenas šokolādes 
zīmoliem. Ekskursijas laikā redzēsiet šokolādes konfekšu veidošanu, pildīšanu, apstrādi, 
pārklāšanu, rafinēšanu, dekorēšanu un iepakošana dažādos veidos. Filigrāna meistarība, 

smalki šokolādes ražošanas soļi, precizitāte izpildījumā un saldais radošums iedvesmos jūs 
izgatavot savu šokolādes konfekti, jo tieši Tīringene ir arī pazīstama ar pasaules garšīgāko 
produktu - šokolādi!  

• atpūta un relaksācija Bad Zalcungenas (Bad Salzungen) dabīgajos sāls minerāļu baseinos. 
Pelde sāls baseinos stiprinās jūsu kopējo elpošanas sistēmu un plaušas, pozitīvi ietekmēs 
imūnsistēmu un stimulēs dabīgos pašattīrīšanās procesus (nav iekļauts ceļojuma cenā) 

• Erfurte – Tīringenes galvaspilsēta, reģiona visvecākā pilsēta, kas saglabājusi unikālu 

viduslaiku atmosfēru -  šauras ieliņas, kur ēkas gandrīz sakļaujas augšējos stāvos, baznīcas, kur 

blakus rotājas dažādi arhitektūras stili, snaudoši tiltiņi, kas savieno klusās upītes Geras krastus. 

Līdzās neskaitāmajiem arhitektūras pieminekļiem pilsēta īpaši lepojas ar Tirgotāju tiltu, kas ir 

pats garākais Eiropā tilts -  iela, pārspējot pat Florences Seno tiltu un Venēcijas Rialto. 

Vakariņās brīvajā laikā iesakām nobaudīt Tīringenas cepeti vai sutinātu gaļu melnajā alū 

trešdiena, 03.08. 

Gotha - Neuhauza- 

Zālfelde – 

Heihelhaima - 

Veimāra – Gotha 

 

 
 
 
 

 
 

***viesnīca Gotha 

• stikla izstrādājuma ražotne - muzejs (Greiner Glas Manufaktur), kur muzikāla 

priekšnesuma laikā varēsiet vērot visus Tīringenas stikla un Ziemassvētku rotājumu 

ražošanas un attīstības posmus, vēlāk apmeklēt bodīti, kur par piemiņu var iegādāties stikla 

izstrādājumus, kā arī  nobaudīsim Tīringenas tradicionālo plātsmaizi - kūku (Blechkuchen). 

• Zālfeldes Feju grotas, kas saskaņā ar Ginesa rekordu grāmatu ir viskrāsainākās stalaktītu 

un stalagmītu alas pasaulē, apburs jūs ar savu krāšņumu 

• Tīringenas klimpu muzejs (Thüringer Kloßmuseum) un tradicionālā Tīringenes ēdiena – 

kartupeļu klimpas (Klöße ) ar gaļas roulādi un sarkanajiem kāpostiem nobaudīšana 

• Veimāra (Weimar) – pastaiga pa  nelielo pilsētu Ilmes upes krastā, kura tiek dēvēta par vācu 

“Atēnām”, un kurā  uzturējās tādas personības kā Gēte, Šillers, Bahs, Vāgners, Lists, 
Štrauss, Nīče,  tādējādi topot par vācu inteliģences svētceļojumu vietu. Pilsēta 1999.gadā bija 
Eiropas kultūras galvaspilsēta 



ceturtdiena, 04.08. 

Gotha - Altenburga-

Vroclava 
 
 
 
 
 
**viesnīca pie 

Vroclavas 

• Altenburga – rezidences un spēļu kāršu pilsēta. Pastaiga pa pilsētu - Hercoga pils (Schloss), 

kas pāri pilsētai slejas ar savu 10.gs.torni, renesanses rātsnams, Brīla laukums ar strūklakām 

un spēļu kāršu figūrām un Zekendorfa baroka pils 

• Alus darītavas (Altenburger Brauerei) - apmeklējot vienu no slavenākajām Tīringenas alus 

darītavām jums būs iespēja uzzināt visu par alus  ražošanas procesu, kas apvieno 

tradicionālo alus ražošanas tehniku ar jaunākajām tehnoloģijām. Alus degustācija un savas 

mīļākās šķirnes iegāde, lai to varētu baudīt vēlāk vai aizvest mājās kā suvenīru 

• Altenburger Land ir slavenākais Altenburgas siera zīmols. Zīmols ražo sieru, izmantojot 

to pašu metodi, ko kopš 1897.gada. Sieram ir unikāls aromāts, tas ir krēmīgs un mīksts, 

pateicoties 85% govs piena, 15% kazas piena un ķiploka sīpola kombinācijai 

piektdiena, 05.08. 

Vroclava – Rīga 

• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 23.00 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 125 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 110 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• komfortabls autobuss ceļojuma laikā; 

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās; 

• ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos, izņemot 

sāls baseinus un saunas Bad Salzungen; 

• 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  

• sabiedriskā transporta izmaksas, pusdienas, vakariņas 

• sāls baseini un saunas Bad Salzungen 

• personīgie izdevumi                                                                                                                                                                                               

 

Iespējamās papildizmaksas        (2021.gada cenas) EUR 
sāls baseini un saunas Bad Salzungen no 25 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 10.05. EUR 200 līdz 30.06. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur  

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 10.05. pēc 10.05. pēc 30.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 200 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 15.07. iespējams pāradresēt citai  

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte, kas ir derīga līdz 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 

 

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

