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Ceļazīmes cenā iekļautas vakariņas, ieejas maksas apskates objektos, pikniki, izklaides 

pasākumi Rumānijā! 

 

 23.10. - 30.10. 8 dienas EUR 645 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 23.10. 

Rīga – Rzeszow 

***viesnīca Žešovā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju. Pusdienu pauze Polijā! 

• vēla ierašanās viesnīcā Žešovā 

pirmdiena, 24.10. 

Rzeszow – Oradea 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Oradea 

• brauciens caur Slovākiju un Ungāriju, vērojot gan varenos Karpatu kalnus, gan 

Ungārijas stepi 

Sveicināta, Transilvānija!  

• Oradea – 1080. gadā Krišul Repede upes ielejā Ungārijas karalis Vladislavs I nodibina 

katoļu bīskapiju. Senais pilsētas nosaukums – Varadinum – rakstos minēts jau 12. gs. 

Mūsdienās, pastaigājoties pa pilsētas ielām, aci priecē baroka un jūgendstila ēkas, piešķirot 

Oradea elegantus vaibstus 

• ūdensprieki Oradea termālo ūdeņu kompleksā Nymphea – kalniņi, baseini, burbuļvannas – 

viss, lai jūsu miesa un dvēsele tiktu pozitīvi uzlādēta pēc pārbrauciena (jāņem līdzi peldlietas) 

• vakariņas viesnīcā 

otrdiena, 25.10. 

Oradea – Meziad – 

Remetea – Vartop – 

Arieseni  

 

 

 

 

 

***viesnīca Arieseni 

• Meziad alas – vienas no apmeklētākajām alām Rumānijā! Kaut arī neiziesim visus 4 km, tās 

pārsteigs ar savu varenību. Milzīga dabas (karsta procesu) veidota ieejas velve mūs aicina 

tālāk atklāt alas noslēpumus, vēsturi, izveides procesus. Esiet uzmanīgi, neiztraucējiet alas 

pastāvīgos iedzīvotājus – sikspārņus! Pikniks! 

• Remetea Kalvinistu baznīcas apmeklējums, kuras freskā attēlots leģendārais Ungārijas 

karalis Vladislavs I  

• pārgājiens “Rusty Precipice” (pa rūsganu nogāzi) mums atklās vēl kādu dabas fenomenu – 

lietus erozijas veidotās “brūces” kalnos, kuras pārsteidz ar bagātīgo krāsu gammu – oranžs, 

rūsgans, tumši rozā… Kāda saskaņa ar rudens krāsu paleti!! 

• vakariņas viesnīcā Arieseni – kalnu reģionā, kas īpaši kolorīts ir rudenī 

trešdiena, 26.10. 

Arieseni – Scarisoara 

– Bucium – Alba Iulia 

– Cristur  

naktsmītnes Cristur 

ciematā 

• Pārgājiens “Detunatele” līdz unikālām bazalta kolonām, kuras atgādina milzu ērģeles, 

kas savas tumšās “stabules” pavērsušas pret debesīm. Mazliet sirreāla ainava, kas vilina ne 

tikai dabas mīļotājus, bet arī ģeologus 

• Alba Iulia cietoksnis un vecpilsēta, kur vienuviet redzamas gan pareizticīgo bīskapa, gan 

katoļu arhibīskapa rezidences 

• laipna uzņemšana un vakariņas Cristur ciematā 

ceturtdiena, 27.10. 

Cristur – Hunedoara  - 

Turda – Savadisla  

 

 

 

naktsmītnes Savadisla 

ciematā 

• Hunedoara pils – viena no visskaistākajām renesanses laika pilīm Eiropā, kas apvīta ar 

leģendām par karali Matiāšu un dižciltīgo, drosmīgo Hunjadi dzimtu 

• Pikniks! Pārgājiens Turdas aizā, priecājoties par neskartas dabas valdzinājumu, čalojošu 

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

debesjumu 

• Turdas sāls raktuves – viena no vecākajām sāls ieguves vietām 112 m zem zemes  

• maltīte dzīvās mūzikas pavadījumā Savadisla ciemata krodziņā mums ļaus sajust 

neviltotu viesmīlību – no sirds uz sirdi! 



piektdiena, 28.10. 

Savadisla – Stana  – 

Galgau – Vama 

 

***viesnīca Vamā 

• Stana ciematiņā: brauciens ar vilcienu un pārgājiens, maltīte vietējās tradīcijās, vizināšanās 

zirga mugurā, folkloras (deju) programma un tērpu prezentācija 

• Galgau Almasului: neliela pastaiga pa "Pūķu dārzu" – ģeoloģisko dabas parku, kurā, 

pateicoties dabas apstākļiem, radušās interesantas formas smilšakmens skulptūras 

• vakariņas vietējā gana ģimenē Halmeu 

sestdiena, 29.10. 

Vama – Rzeszow   

*** viesnīca Žešovā 

• Vama – podnieku ģimenes apmeklējums. Vietējie darinājumi, motīvi, iespēja pašam veidot 

savu mākslas darbu. Un neliels pārsteigums noslēgumā! 

• vēla ierašanās viesnīcā Polijā 

svētdiena, 30.10. 

Rzeszow – Rīga 
•  brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 22:00 
 

Labsajūtai ceļojumā noderēs ērti, pārgājieniem atbilstoši apavi! 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 150 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 150 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 600 
      

 Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos,  

     degustācijas, pikniki, vakariņas Rumānijas teritorijā;   

• 7 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās ar  

     dušu/WC viesnīcas, privātās pansijās un viesu mājās, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt  

     un ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).  
   Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• personīgie izdevumi, pusdienas, dzeramnaudas; 
 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 150 līdz 19.07. EUR 280 līdz 23.09. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 19.07. pēc 19.07. pēc 23.09. 

zaudētā summa EUR 75 EUR 320 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 30.09. 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 

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

