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PA UPJU CEĻU  

GAR REINU, MOZELI 

UN MAINU  
 

 

 
 

 
 

 

 

27.06. - 02.07. 6 dienas  EUR 475 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

pirmdiena,  27.06. 

 Rīga –Zlotorija 

***viesnīca Zlotorijā 

• 07:00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena,  28.06. 

Zlotorija - Rothenburg 

ob der Tauber – 

Vircburga 

 
 

***viesnīca pie 

Vircburgas 

• fotopauze Tjuhersfeldes (Tüchersfeld) pilsētiņā. Tā atrodas pašā Frankonijas sirdī! Starp 

savdabīgajiem smilšakmens veidojumiem lepni izslējušās šai vietai raksturīgās pildrežģu 

mājas! Svaigi kūpinātu foreļu nobaudīšana Pottenšteinā (Pottenstein) 

• Rothenburg ob der Tauber pilsētas vēsture aizsākās jau 12. gadsimtā. Šodien te var izbaudīt 

viduslaiku atmosfēru, ienirstot šaurajās ieliņās vai pakāpjoties uz nocietinājuma mūriem. 

Pilsēta ir lieliski saglabājusies, neskarta pārdzīvojusi karus. Bet Ziemassvētku atmosfēru 

Rotenburgā pie Tauberes var izbaudīt visu gadu, ne tikai Adventes laikā, kad pilsēta 

pārvēršas vienā lielā Ziemassvētku tirdziņā 

trešdiena, 29.06. 

Vircburga – Trīre 
 

 
 

***viesnīca pie Trīres 

• Vircburga (Wurzburg) – pilsēta Mainas krastos saviem viesiem piedāvā bagātu vēsturisko 

mantojumu. No vecā Mainas tilta paveras skats uz Marienbergas cietoksni – tie abi stāsta par 

pilsētas vairāk kā 1200 gadus seno vēsturi 

• 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 

ceturtdiena, 30.06. 

Trīre – Bernkastel Kues 

– Kohema – Koblenca 

 
 

 
 

***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, slejas romantiskas pilis, kas kopā veido apburošu ainavu 

• Bernkastel – Kues apskate, baudot Mozeles ielejas šarmu. Mozeles ielejas vīna 

degustācija!  

• Kohemas (Cochem) pilsētas apkaime, sākot no Kalmonta (Calmont) kalna līdz Klotenes 

(Klotten) pilsētai ir viens no iecienītākajiem Vācijas brīvdienu reģioniem. Romantiski vīna 

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

• Koblencas (Koblenz) pilsēta atrodas vietā, kur Mozeles upe ietek Reinā, veidojot tā saukto 

Vācijas stūri. Uz zemes mēles pie Mozeles ietekas ir ķeizara Vilhelma piemineklis 

piektdiena, 01.07.  

Koblenca – Rūdesheima 

- Frankfurte 
 

 

 

**viesnīca pie 

Frankfurtes 

• 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. Brauciens ar kuģi pa Reinu no 

St.Goarshausen  

• 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 

sestdiena, 02.07.  

Frankfurte - Rīga 
• transfērs uz lidostu 

• 09.50-13.00  lidojums Frankfurte – Rīga 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 120 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 125 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

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

     rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana. 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 cenā neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; 

• sabiedriskais transports, pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi  

           

Iespējamās papildizmaksas (2021.gada cenas) EUR 

pacēlājs Rūdesheimā  8 

kuģis pa Reinu no St.Goarshausen 12 

vīna degustācija Mozeles ielejā     15 

kūpinātu foreļu baudīšana 18 

 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 200 līdz 24.03. EUR 150 līdz 26.05. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Atteikšanās no ceļojuma  
atteikšanās datums līdz 24.03. pēc 24.03. pēc 26.05. 

zaudētā summa EUR 100 EUR 200 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 13.06. 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 

www.impro.lv 

 

 

 

www.draugiem.lv/impro 

  
www.facebook.com/improcelo 

  
www.twitter.com/impro_celo 
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