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Pārgājieni, folkloras tradīcijas, savdabīgi vēstures līkloči, nacionālās virtuves noslēpumi un patiesa viesmīlība vienā 

no ainaviskākajiem Rumānijas reģioniem  – Transilvānijā! Transilvānijas teritorijā ēdināšana (brokastis un 

vakariņas), ieejas maksas maršrutā paredzētajos objektos un izklaides pasākumos iekļautas brauciena cenā! 
 

 17.07.-24.07. 8 dienas EUR 545 
 

diena, maršruts 

       

notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 17.07. 

Rīga – Rzeszow 

**viesnīca Žešovā 

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens cauri Lietuvai, Polijai  

• vēla ierašanās viesnīcā Žešovā 

pirmdiena, 18.07. 

Rzesow – Ordea 

 

***viesnīca Ordea 

• brauciens caur Ungāriju 

• unikālie Hajduszoboszlo termālie baseini, kuru  ūdens satur bromu, jodu un dažādus citus 

minerālus, kam pateicoties tas ieguvis neparastu brūnu krāsu un ir īpaši dziedniecisks 

dažādām locītavu un nervu kaitēm 

Sveicināta, Transilvānija! 

• vakara pastaiga romantiskajā Oradea 

otrdiena, 19.07. 

 Orodea –Turda – 

Korunda – Varsag  

naktsmītne Varsag 

apkātnē 

• pārgājiens Turdas aizā, priecājoties par neskartas dabas valdzinājumu, čalojošu upi un  

~300 m augstām, majestātiskām klinšainām sienām, pāri kurām var saskatīt debesjumu 

• pikniks brivā dabā 

• novada vīnu degustācija iepriecinās pat izsmalcinātākos vīna pazinējus 

• vakariņas Varsag ciematā 

trešdiena, 20.07. 

Varsag – Ghimes –  

Varsag 

    naktsmītne 

        Varsag apkārtnē 

Ghimes novada daba, tradīcijas un virtuve! 

• brauciens pāri Hargitas kalniem un pastaigas kalnos Ghimes novadā: Slāpes remdēsim 

ar ūdeni no minerālūdens avota, apmeklēsim lauku sētu un  baudīsim pusdienas piknikā ar 

skaistu kalnu ainavu desertā, iepazīsim Csango novada folkloru 

• Varsag: vakariņas un vakara programma ar dančiem – atpūta no sirds uz sirdi, iepazīstot 

vietējo sadzīvi, nacionālo virtuvi, vīnus, tradīcijas, neviltotu viesmīlību  

ceturtdiena, 21.07. 

Varsag – Segešvara – 

Savadisla  

        

   naktsmītne 

Savadislas apkārtnē 

Pa Drakulas pēdām 

• Transilvānijas pļavu smaržu un spēku sajutīsiet, baudot tēju un garšvielas Avramesti  

• vietējās kartupeļu maizes cepšana Soimusu Mic ciematā 

• Segešvāra (UNESCO) ar šaurām ieliņām, krāsainiem 16.gs. namiem, senatnīgiem mūriem, 

torņiem, dievnamiem un ēku, kur bērnu dienas pavadījis Transilvānijas valdnieks Vlads 

Tepeš – Drakula 

• maltīte un mūzika Savadisla ciemata krodziņā 

piektdiena, 22.07. 

Savadisla – Izvorul 

Crisului – Tokaja 
 naktsmītne  

Savadislas apkārtnē 

• Izvorul Crisului etnogrāfiskais ciemats un amatnieku tirdziņš 

• Stana ciematiņā: brauciens ar vilcienu un pārgājiens, maltīte vietējā tradīcijā, folkloras 

(deju) programma un tērpu prezentācija 

• ērģeļmūzikas koncerts Oradea 

• brauciens līdz viesnīcai Ungārijā 

 



sestdiena, 23.07. 

  Tokaja – Lublin 

 
 

  **viesnīca pie 

Tokajas 

• Tokaja – dārzu ieskauta mazpilsēta Tisas un Bodrogas upju sateces vietā vulkāna pakājē. 

18.gs., pateicoties Ludviķa XIV vērtējumam – karaļu vīns un vīnu karalis - sākās aszu vīnu 

slavas gājiens. Marija Terēzija, Voltērs, Gēte, Šūberts, Bēthovens un daudzi citi augstu 

novērtējuši un apdziedājuši Tokajas novada vīnus. Ciemosimies pie Babiču ģimenes, 

baudīsim lieliskus vīnus un saimnieku viesmīlību 

• brauciens caur Slovākiju , Poliju 

svētdiena, 24.07. 

Lublin – Rīga 

**viesnīca Ļubļinā 

• brauciens cauri Polijai un Lietuvai 

• ierašanās Rīgā pēc 22.00 

   Labsajūtai ceļojumā noderēs ērti, pārgājieniem atbilstoši apavi! 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu EUR 150 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 150 

* vienvietīgo istabu un papildvietu skaits autobusā ir ierobežots 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

• 7 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) viesnīcās divvietīgās 

istabās ar dušu/WC, brokastis, Transilvānijā ģimenes pansijās un 

viesu namos ar brokastīm, vakariņām; 

• ieejas maksas apskates objektos Transilvānijas teritorijā; 

• IMPRO grupas vadītāja-gida, vietējā gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. 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 cena neietilpst  

• ieejas maksa apskates objektos Ungārijā;  

• pusdienas un vakariņas Ungārijā, Polijā, personīgie izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas                                   valūta                                 

Tokaja vīna degustācija  no 25 EUR 

Hajdusoboslo termālie baseini no 3600 HUF 

Transilvānija minerālūdens 1,5 l no 2 RON 

pudele vīna 0,7 l no 15 RON 
    1 EUR ~ 315 HUF (Ungārijas forinti); ~4,5 RON (Rumānijas lejas)  

    Cenas, kuras uzrādītas EUR, ir jāmaksā EUR!  

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 150 līdz 20.04. EUR 280 līdz 17.06. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

•  

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 20.04. pēc 20.04. pēc 17.06. 

zaudētā summa EUR 75 EUR 300 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 01.07. iespējams pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 
 

     Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ ID karte vai LR nepilsoņa pase, 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 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


