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Rumānija daudziem asociējas ar leģendu par grāfu Drakulu… Valsts noslēpumaino gaisotni papildina arī 

bagātīgie vēstures līkloči. Kalni, ūdenskritumi, ezeri, pilis, baznīcas, senpilsētas, tautas lietišķā māksla un 

nacionālā virtuve. Ļaujies vilinājumam izbaudīt Rumānijas viesmīlību! 

Ceļazīmes cenā iekļautas ieejas maksas apskates objektos, vakariņas un degustācijas Rumānijā! 

 18.08. - 28.08. 11 dienas EUR 775 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 18.08. 

  Rīga - Rzeszow 
***viesnīca Žešovā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju  

• vēla ierašanās viesnīcā Žešovā 

piektdiena, 19.08. 

Rzeszow – Orodea  

***viesnīca Oradea 

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

dažādus citus minerālus (līdzi jāņem peldlietas) 

Sveicināti Rumānijas gleznainākajā reģionā – Transilvānijā! 

• vakars  Oradea 

sestdiena, 20.08. 
Oradea  – Rimetea – 

Alba Iulia – Sibiel 
 

 

 
viesu māja Sibiel 

apkārtnē 

• pastaiga pa Rimetea etnogrāfisko ciematu (UNESCO) – Europa Nostra godalgots ciemats Seklēru 

klints (1129 m.v.j.l.) pakājē, kur seklēru un sakšu tradicionālās kultūras izpausmes varēs redzēt, sajust 

un izgaršot katrs pats 

• neliels pārgājiens pa Valisora aizu, vērojot kalnu veidotās klinšu sienas abās ceļa pusēs, kas rada 

ilūziju, ka milzīgi akmens vārti jums ļauj nokļūt dabas neskartajā pasaulē. Pikniks 

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

arhibīskapa rezidences  

• vakars romantiskā ciematā Sibiel, kuru šķiet nav sabojājis "masu tūrisms"   

svētdiena, 21.08. 

Sibiel – Sibiu – 

Bukareste  

 ***viesnīca Bukarestē 

• pelde un atpūta Ocna Sibiului sālsezeros... 

• Sibiu – saukta par sakšu pilsētu – dārgakmeni. Viena no visreprezentatīvākajām sakšu pilsētām, 

Habsburgu valdīšanas laikā kalpoja par Transilvānijas administratīvo centru 

• vakariņas jaukā restorānā, kas atgādina vecu muižu, Rumānijas galvaspilsētā Bukarestē 

pirmdiena, 22.08. 

Bukareste  

 

 

***viesnīca 

Bukarestē 

Diena bez autobusa! 

• Bukareste – "Balkānu Parīze": Slavenie bulvāri, Parlamenta pils (pasaules Ginesa Rekordu grāmatā 

minēta kā pasaulē lielākā, pati dārgākā un smagākā administratīvā ēka), Karaļa pils, Athenaeum, 

Stavropoles baznīca, Lipskani apkārtne 

• brīvais laiks pilsētā – suvenīru bodītes, kafejnīcas 

• vakariņas Caru’cu Bere restorānā, kas ļaus sajust ne tikai tradicionālo ēdienu un alus garšu, bet arī 

Bukarestes vēsturisko elpu (https://www.carucubere.ro/en/history/)  

otrdiena, 23.08. 

Bukareste – Sinaia– 

Brasova 

 

 

***viesnīca Brasovā 

• Brankoviani dzimtas Mogosoaia pils - Rumānijas renesanses arhitektūras stila šūpulis, kas mūsdienās 

kļuvis par nacionālās identitātes elementu 

• brauciens Bucegi kalnos ar pacēlāju (iespējams tikai labos laika apstākļos!) virs 2000 m v.j.l., no 

kurienes labos laika apstākļos paveras burvīga panorāma  

• Sinaia Peles pils – Rumānijas karaliskās ģimenes vasaras rezidence 

• vakariņas jaukā restorānā Sinaia 

trešdiena, 24.08.  

Brasov – Viscri – 

Zetea 

 viesu māja pie Zetea                        

• leģendas un patiesība par grāfu Drakulu, izstaigājot Bran pili 

• Teitoņu bruņinieku ordeņa cietoksnis  

•  pusdienas tipiskā sakšu mājā Viscri ciematiņā (UNESCO) 

• Zetea: maizes cepšanas rituāls. Piedalīšanās maizes cepšanā un vakariņas ar lustīgu mūziku 

https://www.carucubere.ro/en/history/


ceturtdiena, 25.08.  

Zetea – Segesvara – 

Savadisla 
 

N        viesu māja pie 

Savadislas         

• Segešvāra (UNESCO)– grāfa Drakulas dzimtā pilsētā. Iespaidīga viduslaiku arhitektūra, šauras 

ieliņas, krāsaini 16.gs. nami, pilsētas mūri, torņi un dievnami 

• Brateiu – viesošanās pie īstiem čigāniem, kuru piedāvātie amatniecības izstrādājumi un viesmīlība ļaus 

ieskatīties bezgala krāsainā pasaulē – tik raibā kā čigānu brunči... 

• pārgājiens Turdas aizā – krāšņu klinšu ieskautā kanjonā (nepieciešami pārgājienam piemēroti apavi) 

• maltīte un mūzika Savadisla ciemata krodziņā 

piektdiena, 26.08. 

Savadisla – Stana – 
Oradea – Tokaja  

 

 
 ***viesnīca Tokajā 

• Izvorul Crisului etnogrāfiskais ciemats, amatnieku tirdziņš 

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

mugurā, folkloras programma un tērpu prezentācija 

• Oradea – pilsēta ar senu vēsturi, kura pārsteidz ar izsmalcinātiem baroka un jūgendstila vaibstiem 

• Diosig – lieliska vīna degustācija ar bagātīgām uzkodām 

• Paliec sveika, Rumānija! 

sestdiena, 27.08. 

Tokaja – Lublin 

 

 

**viesnīca Ļubļinā 

• Tokaja – dārzu ieskauta mazpilsēta Tisas un Bodrogas 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 Ungāriju, Slovākiju, Poliju 

 svētdiena, 28.08. 

Lublin – Rīga  
• brauciens cauri Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 21.00 
 

Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu EUR 180 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 150 
  

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;   

• 10 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) viesnīcās, ģimenes pansijās, 

viesu namos divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastis;  

• ieejas maksas apskates objektos, degustācijas, vakariņas Rumānijā; 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un  

ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK); 
 

Ceļazīmes cena neietilpst  

• ieejas maksa apskates objektos, pusdienas, vakariņas Ungārijā, Polijā  
 

Iespējamās papildizmaksas   (2021.gada cenas)          valūta                                               

Hajdusoboslo termālie baseini  4000 HUF 

Tokaja vīna degustācija  no 26 EUR 

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)  
 

 Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 150 līdz 18.05. EUR 400 līdz 18.07. 

Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

Atteikšanās datums līdz 18.05. pēc 18.05. pēc 18.07. 

zaudētā summa EUR 75 EUR 350 visa summa 

Iemaksāto summu līdz 01.08. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

    Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase/ID karte vai 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 

 


