
 
 

 

 

 

 

 
 

2022  

PA UPJU CEĻU  

GAR REINU, MOZELI, 

MAINU UN ELBU 
 

 

 
 

 
 

 

 20.08. – 26.08. 7 dienas EUR 530 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 20.08.,  

Rīga – Frankfurte – 

Trier 
 

***viesnīca pie Trīres 

• 05.50 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 07.50 – 09.10 lidojums Rīga – Frankfurte 

• Vācijas vecākā pilsēta Trīre. Romiešu celtie pilsētas vārti – Porta Nigra, romiešu amfiteātris, Romas 

ķeizaru termu drupas, kas bija vienas no vislielākajām Romas impērijas laikā. Romiešu tilts pār 

Mozeles upi un vīnogulāju dārzi terasēs 

svētdiena,  21.08. 

Trier – Luxembourg – 

Vianden – Trier 

 
***viesnīca pie Trīres 

• Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme ar augstāko dzīves līmeni Eiropā. finanšu, banku darījumu 

un transporta centrs, kurā atrodas arī sens cietoksnis, daļēji klintīs izcirstā Sv. Miķeļa baznīca, 

rātsnams, katedrāle un tilti pār aizu 

• Viandena - pilsēta Luksemburgas ziemeļaustrumos Ūras upes krastā, virs kuras izslējusies sena pils, 

uz kuru var nokļūt ar krēslu pacēlāju. Mājā pie tilta, no kuras paveras lielisks skats uz pilsētu, kādu 

laiku dzīvojis Viktors Igo 

pirmdiena, 22.08. 

Trier - Bernkastel-
Kues – Cochem – 

Koblenz 
 

 

***viesnīca pie 
Koblencas 

• Mozeles – lielākā Reinas pieteka ir 545 km gara. Upes ieleja starp Trīri un Koblencu, kur Mozele 

ietek Reinā, ir skaistākais apvidus Vācijā. Abpus upei pāri bezgalīgajiem vīna dārziem, kuros aug 

izcilas gaišo vīnogu šķirnes, slejas romantiskas pilis, kas kopā veido apburošu ainavu. Mozeles 

ielejas vīna degustācija  

• Bernkastel – Kues apskate, baudot Mozeles ielejas šarmu  

• Kohemas pilsētas apkaime, sākot no Kalmonta (Calmont) kalna līdz Klotenes (Klotten) pilsētai ir 

viens no iecienītākajiem reģioniem Vācijā, kur pavadīt brīvdienas – romantiski vīna dārzi, unikāla 

upes ieleja un Mozeles metropole Kohema, kuras dominante ir 11. gs. celtā pils 

otrdiena,  23.08. 

Koblenz – 
Rūdesheima – Mainz 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Maincas 

• Koblencu dēvē par vārtiem uz Reinas ieleju. Pilsēta atrodas vietā, kur Mozeles upe ietek Reinā,  

veidojot tā saukto Vācijas Trijstūri 

• brauciens ar kuģi pa Reinu no St. Goarshausen līdz Kaub  

• Reina – Vācijas ievērojamākais ūdensceļš un viena no visgleznainākajām Eiropas upju ielejām. 

Gandrīz katra Reinas ielejas pils un klints ir leģendām apvīta. Pazīstamākā ir Lorelejas klints, uz 

kuras sēdošā skaistā jaunava apbūra kuģotājus un novērsa viņu uzmanību no zemūdens straumēm, 

sadauzot laivas pret klinti. Reinas ieleja ir piemērota vīnogu audzēšanai, no kurām tiek gatavots 

baltvīns. Drosselgasse ir centrālā Rūdesheimas iela, kur vīna svētki notiek katru dienu. Pakalnā virs 

Rūdesheimas atrodas Niederwalddenkmal – 10,5 m augsta statuja – Germania, kuru veidoja par 

godu Vācijas impērijas atjaunošanai 1871. gadā 

trešdiena, 24.08. 

Mainz  – Wiesbaden– 

Tüchersfeld – 

Wurzburg 
 

 

 
***viesnīca pie 

Vircburgas 

• Mainca – Reinzemes-Pfalcas federālās zemes galvaspilsēta. Vēlīnā romānikas stilā celtais sešu 

torņu Doms simbolizē kūrfirstu varu – te kronēja vācu ķeizarus. Vecpilsēta ar pildrežģu mājām, 

Sv.Stefana baznīca ar Marka Šagāla veidotajām logu vitrāžām. Pilsētas ievērojamākais cilvēks ir 

Johans Gūtenbergs – grāmatu iespiešanas izgudrotājs Eiropā 

• Vīsbadene - viena no vecākajām Eiropas kūrortpilsētām, kuras minerālūdeņus pazinuši un 

izmantojuši jau romieši 

• fotopauze gleznainajā Tjuhersfeldes pilsētiņā. Tā atrodas pašā Frankonijas sirdī! Starp  

savdabīgajiem smilšakmens veidojumiem lepni izslējušās šai vietai raksturīgās pildrežģu  mājas! 

Svaigi kūpinātu foreļu nobaudīšana Pottenšteinā 



ceturtdiena, 25.08. 

Wurzburg -  Meissen 

– Varšava 
**viesnīca pie 

Varšavas 

• Meisene – pirmais porcelāna ražošanas centrs Eiropā. 1709.gadā aptiekārs un alķīmiķis  no Berlīnes 

Johans Fridrihs Betgers izveidoja Eiropā pirmo balto porcelānu, kura recepte līdz tam bija ķīniešu 

porcelāna meistaru noslēpums. Virs porcelāna zvaniem un pulksteņa – redzama arī Meisenes 

porcelāna pazīšanās zīme: divi zili, sakrustoti zobeni 

• brauciens caur Vāciju, Poliju 

piektdiena, 26.08. 

Varšava – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgā pēc 21.00 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 150 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 110 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

•   lidojums Rīga - Frankfurte, lidostu nodokļi, nododamā bagāža 23 kg,  

     rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

•   komfortabls autobuss ceļojuma laikā; 

•   nakšņošana divvietīgās istabās **/*** viesnīcās ar dušu/WC,brokastis; 

•   IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

•   veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī  

     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  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 
           

 

Iespējamās papildizmaksas ( 2021.gada cenas) EUR 

pacēlājs Rūdesheimā  8 

kuģis pa Reinu  15 

vīna degustācija Mozeles ielejā     20 

kūpinātu foreļu baudīšana 18 

Meisenes porcelāns 15  
 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 200 līdz 24.05. EUR 200 līdz 20.07. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Atteikšanās no ceļojuma  

atteikšanās datums līdz 24.05. pēc 24.05. pēc 20.07. 

zaudētā summa EUR 100 EUR 300 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 04.08. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas 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 

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

