
  

 

 

 
 

 

   2022 

NEMUNAS IELEJAS PILIS UN 

BIRŠTONAS KŪRORTS  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos un veselības apdrošināšana!! 

 

  15.06. – 16.06.  2 dienas EUR 83  

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

trešdiena,  

15.06. 

 
 

Rīga –  

Grenctāle – 

Rumišķes – 

Kauņa – Birštona 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Kauņas vecpilsēta:  13. gs pilsdrupas, rātsnams - viens no 
lieliskākajiem baroka pieminekļiem Kauņā, saukts par balto 

gulbi, gotiskā Pērkona māja.  

 Birštona – viens no senākajiem Lietuvas kūrortiem, kas 
izvietojies gleznainajos Nemunas krastos parku ieskautā 

teritorija. Parkos skatāmas vairāk nekā 30 dažādas skulptūras. Te 

tiek iegūts minerālūdens, kas uzskatāms par vecāko Lietuvas 

pudelēs pildīto ūdeni. 

**** viesnīca 

Birštonā 

ceturtdiena, 

16.06. 

 
 

Birštona –  

 Kauņa – 

Jurbarka – 

Meitene – Rīga 

 Gleznainā Nemunas ieleja, baudījums zeltainās rudens nokrāsās. 
Nemunas krastos skatāmas vairākas pilis un pilskalni 

 Raudontvare – 17. gs. pils  

 varenais Seredžus pilskalns – Piešves pils vieta  

 neogotiskā Raudones pils komplekss ar 35 metru augstu skatu 
torni. Tā savulaik bijusi viena no krāšņākajām pilīm visā ielejā. 

 pusdienas (cenā!) 

 17.gs Panemunes pils ar parku un piecu līmeņu dīķu kaskādi 
(pilī paralēli notiek rekonstrukcijas darbi) 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

        

    

 

 

 

 

 

Naktsmītnes 

****SPA viesnīca Birštonā - divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis.  

Saunu un baseinu kompleksa apmeklējums (ceturtdienas rītā) 



 

Pieteikšanās ceļojumam  
 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas  

un EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 30 jāiemaksā līdz: 15.05.   

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā: 05.06.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz 15.05., jūs zaudējat EUR 10  

 atsakoties no ceļojuma pēc 15.05.  

jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 05.06., jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav  

sasnieguši 17 gadu vecumu un ceļo kopā ar  

pilnvaroto personu – EUR 75 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR  28 

  Ceļojuma cenā ietilpst  

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  
ceļojuma laikā, ceļu nodokļi 

 naktsmītnes viesnīcā un brokastis 

 pusdienas ceturtdienā 

 trešdienas rītā saunu un baseinu kompleksa apmeklējums 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  
apskates objektos, veselības apdrošināšana 

  Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis un pusdienas ceturtdienā)  

 saunu un baseinu kompleksa apmeklējums viesnīcā 
trešdienas vakarā -10 EUR 

  Papildizmaksas 

 Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas  

kā Latvijā, (~EUR 20- 25 uz abām dienām). .  

 Ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, nepieciešama  

vēl vismaz tikpat liela summa 

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. 
 
 

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 

 


