
  
 

 

 

 

 

2023  

NO BRATISLAVAS LĪDZ 

BUDAPEŠTAI AR BALATONA 

EZERU UN TERMĀLAJĀM 

IZPRIECĀM HEVĪZĀ 
 

 

 

 
 

  

 

23.09. – 30.09. 8 dienas  EUR 425 

 diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 23.09. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca pie Ostravas 

• 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

svētdiena, 24.09. 

Ostrava – Bratislava – 
Hevīzs 

 
***viesnīca Hevīzā 

• brauciens caur Poliju, Slovākiju uz Ungāriju 

• Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – viena no bijušās Austroungārijas metropolēm, slavena ar 

Ungārijas karaļu kronēšanas un apbedīšanas vietu, pili un atjaunoto vecpilsētu. Šarmantie 

krodziņi  un bodītes brīvo laiku vecpilsētā dara īpaši patīkamu! 

• brauciens līdz Hevīzam 

pirmdiena, 25.09. 

Hevīzs 

***viesnīca Hevīzā 

• atpūta Hevīzā 

• Hevīza  termālais ezers (Hévízi-tó) – lielākā dabiskā siltā ūdenskrātuve Eiropā. Pat 

visaukstākajās ziemās ūdens temperatūra nav zemāka par 20 grādiem. Pelde ezerā 

otrdiena, 26.09. 

Hevīzs – Šomlo – Herenda – 

Hevīzs 
 

 

 
 

***viesnīca Hevīzā 

• brauciens gar Balatona ezeru, kuru dēvē arī par Ungārijas jūru. Lielākais saldūdens ezers 

Viduseiropā! 

• Šomlo vīna kalns Ungārijā ir slavens ar Habsburgu iecienīto vīnu. Tam  piemīt īpaša garšas 

buķete, jo vīnogas augušas Ziemeļbalatona vulkāniskajā augsnē. Viesosimies Ungārijas 

modernākajā šampanieša fabrikā, klātienē iepazīsim šo noslēpumaino procesu un degustēsim 

tā brīnišķo galaproduktu 

• Herendas porcelāna manufaktūras vēsture aizsākās 1826. gadā un, ievērojot gadsimtiem 

senas tradīcijas, arī šodien viss ražošanas process ir roku darbs 

trešdiena, 27.09. 

 Hevīzs – Szigiliget – 
Hegyestű – Tihany – 

Badačoņa - Hevīzs 
 

 

 
 

***viesnīca Hevīzā 

   Diena Balatona augstienes nacionālajā parkā, ko dēvē arī par Ungārijas Provansu 

• Szigiliget cietoksnis un Óvár skatu tornis, 186 metrus augstā konusa formas vulkāniskā kalnā, 

kas pazīstams kā Karalienes svārki, ar lielisku skatu uz Balatona ezeru  

• Hegyestű – bijušais vulkāns, kura krāterī lavas atdzišanas rezultātā, veidojušās unikālas 

bazalta kolonnas.  No Hegyestű bazalta konusa virsotnes paveras lielisks skats uz  Balatona 

augstienei raksturīgām ainavām  

• Tihaņas pussala ir muzejs zem atklātas debess. Simpātiskās mājas ar niedru jumtiem, 

lavandas lauki un Tihaņas klostera baznīca ar interesantu vēsturi 

• Badačoņas vīna kalns 

ceturtdiena, 28.09. 

Hevīzs  – Budapešta 

 

 

 

 

***viesnīca Budapeštā 

• Budapešta – Donavas pērle, austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas galvaspilsētu, kuru pelnīti 

uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē: Donava ar tiltiem, Karaļa pils, 

Zvejnieku bastions, Gellerta kalns 

• vīna pagrabs Budafokā. Liču ģimene iepazīstinās ar vīna pagrabu, kurš var lepoties ar 300 

gadu senu vēsturi un piedāvās baudīt savus darinātos vīnus un uzkodas 

• naksnīgā Budapešta – brauciens ar kuģīti pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un 

priecāties par izgaismotajām ēkām 

piektdiena, 29.09. 

Budapešta – Čenstohova  

***viesnīca Čenstohovā  

• brīvais rīts Budapeštā. Iespēja apmeklēt Lielo tirgu un Vāci ieliņu – suvenīriem, baudīšanai, 

izgaršošanai  

• ~13:00 izbraukšana no Budapeštas. Brauciens cauri Ungārijai, Čehijai, Polijai 

sestdiena, 30.09.  

Čenstohova – Rīga  
• brauciens cauri Polijai un Lietuvai 

• ierašanās Rīgā pēc 22:00 



• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

• 7 naktis divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam)  

ar dušu/WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• Ceļojuma apdrošināšana ar COVID-19 segumu (ceļojuma atcelšanas  

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam). Lūgums 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 

 
 

• ieejas maksas programmā minētajos objektos, degustācijas  
 

Iespējamās papildizmaksas                               HUF           EUR                      

Budafokas vīna pagrabs Budapeštā  no 25 

brauciens ar kuģīti pa Donavu - ~15 

pelde Hēvīza termālajā ezerā  no 4000  

ekskursija šampanieša fabrikā  no 25 

Herendas porcelāna rūpnīca 4000  

Szigiliget cietoksnis 2000  

vīna degustācija Badačoņā  no 25 

   *valūtas kurss: 1 EUR ~ 320 HUF (Ungārijas forinti)  

    Forintus būs iespēja samainīt Ungārijā.  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 27.06. EUR 150  līdz 23.08. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

atteikšanās datums līdz 27.06. pēc 27.06. pēc 23.08. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 07.09. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte.  

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

