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 09.08. – 16.08. 8 dienas EUR 695 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 09.08. 

Rīga – Minhene –

Insbruka 

 

 

 
 

 

**viesnīca pie  

Insbrukas  

• 05:10  tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 07:10 – 08:20 airBaltic lidojums Rīga – Minhene 

• Tiroles stikla pilsētiņa Ratenberga pēc sudraba raktuvju slēgšanas 17.gs. gandrīz nemaz nav 

mainījusi savu renesanses laika izskatu. Šeit ir daudz suvenīru veikaliņu, kuros blakus citiem 

rokdarbiem ir apskatāmi un nopērkami dažādi slīpēti un gravēti stikla izstrādājumi 

• Svarovska kristālu muzejs Vatensā (Wattens). Kristālu pasaule – mākslinieka veidota 

kristālu, mūzikas un gaismas spēle 

• Insbruka – Alpu kalnu ieskautā Tiroles galvaspilsēta Innas upes krastā. 1964. un 1976. gada 

Olimpisko spēļu mājvieta ar romantisku vecpilsētu, kura saglabājusi viduslaiku šarmu 

ceturtdiena, 10.08. 

Insbruka – Krimml – 

Bad Gastein 
***viesnīca Bad 

Gašteinā 

• brauciens pār Gerlosa kalna pāreju, no kuras paveras skats uz ūdenskritumu, tuvumā 

esošajām slēpošanas trasēm un kalnu ciematiem 

• Krimlas ūdenskritums. To veido Krimmlerahe, kas iztek no tāda paša nosaukuma ledāja 

apmēra 3000 m augstumā. Takas gar malu ved augšup uz vairākiem skatu laukumiņiem, no 

kurienes var skatīties uz spēcīgo ūdens straumi, kas krīt trijās kaskādēs – kopumā 380 m 

piektdiena, 11.08.  

Bad Gastein –

Salzburg – Bad 
Gastein 

***viesnīca Bad 

Gašteinā 

• sāls raktuves Halleinā  iepazīstina ar sāls ieguvi, kura deva pārticību reģionam vairāku 

gadsimtu gaitā. Pēc pārģērbšanās ceremonijas pazemē nonāk pa 26 m un 46 m garām koka 

šļūktuvēm 

• Zalcburga (Salzburg) – trīs reizes atjaunotais Zalcburgas Doms, Getreidegasse, Mocarta 

dzimtais un dzīvojamais nams, Mirabellas pils un dārzs, Hoenzalcburgas cietoksnis klints 

virsotnē, Svētku spēļu nams, klintīs cirstās mājas 

sestdiena, 12.08. 

Bad Gastein – Hallstat 

– Bad Gastein 

 

 
 

***viesnīca Bad 

Gašteinā 

• Dahšteinas kalni veidojušies no kaļķakmens un to augstākās virsotnes sniedzas līdz 2995 m     

v.j.l. Paceļoties ar pacēlāju līdz 2100 m, no Piecu pirkstu (5 fingers) platformas paveras 

lieliskās ainavas Alpos!  

      Brauciens ar pacēlāju (40 EUR) jāpiesaka un jāapmaksā līdz 25.07. 

• relaksācija termālo baseinu kompleksā Felsentherme Bād Gašteinā www.felsentherme.com 
Bād Gašteinas termālo ūdeni mēdz dēvēt arī par Augstā Tauerna šķidro zeltu, kas daudzām 

paaudzēm ir devis iespēju izārstēties no dažādām slimībām vai vienkārši ļāvis izbaudīt 

labsajūtu 

svētdiena, 13.08. 

Bād Gastein – 
Grossglockner – 

Bernbach – Graz 
 

 

 

***viesnīca Grācā 

• brauciens pa Grosgloknera Alpu panorāmas ceļu – augstkalnu dabas ainavas, skats uz 

Augsto Tauru virsotnēm, tai skaitā Austrijas augstāko kalnu Grosglokneru (3798 m). Izsenis 

Grosglokners ir pievilcis cilvēkus savas formas un iespaidīgo ledus bruņu dēļ. Vairāk nekā 

300 Augstā Tauerna smailes pārsniedz 3000 m augstumu, un tās sedz vairāki šļūdoņi, no 

kuriem garākais un iespaidīgākais ir 10 km garais Pasterces šļūdonis 

• Štīrijas galvaspilsēta Grāca, kura bieži tiek saukta arī par dārzu pilsētu, pateicoties skaisti 

iekoptajiem dārziem un parkiem. Grācas simbols ir pulksteņa tornis pilskalnā. Grāca ir arī 

kultūras pilsēta, kurā atrodas vairāki ievērojami muzeji un otrā lielākā opera Austrijā 

pirmdiena, 14.08. 

Graz – Vīne 

 

 

 

***viesnīca Vīnē 

• ķeizariskās Vīnes apskate: iespaidīgākā sakrālā celtne Austrijā – Sv. Stefana katedrāle 

pilsētas sirdī, kura uzcelta godinot pirmo kristiešu mocekli Sv. Stefanu. Vīnes 

majestātiskums vislabāk atklājas tieši uz bulvāra loka, kur atrodas 19. gs. beigu ievērojamās 

celtnes: Vīnes Opera, Parlamenta ēka, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, rātsnams, 

muzeju un ministriju ēkas. Vīni dēvē arī par dārzu un parku pilsētu, kuri lieliski papildina 

arhitektonisko ansambli 



otrdiena, 15.08. 

Vīne  – Čenstohova 

 

 

 

 

 

**viesnīca Čenstohovā 

• Šēnbrunnas pils ar unikālo rokoko interjeru un franču baroka dārzu kā ķeizarienes Marijas 

Terēzijas, viņas ģimenes un pārējo Hābsburgu vasaras rezidence, kas liecina gan par to 

iemītnieku ārišķību, gan karalisko vērienīgumu.  

• vīnu degustācija Poisdorfā – miestiņā, kurš atrodas vienā no slavenākajiem Austrijas vīnogu 

audzētāju apgabaliem un lepojas ar saviem baltajiem vīniem no Grüner Veltliner un 

Welschriesling šķirnēm un ar saviem sarkanajiem vīniem no Zweigelt un Blauer Portugieser 

vīnogu škirnēm 

• brauciens caur Austriju, Čehiju, Poliju 

trešdiena, 16.08. 

Čenstohova – Vīne  
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22:00 

 

 Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 180 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 130 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• airBaltic lidojums Rīga– Minhene, lidostu nodokļi, nododamā bagāža  

23 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta;  
• tūrisma klases autobuss; 

• naktsmītnes **/***viesnīcās divvietīgās istabās 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 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• sabiedriskā transporta izmaksas, pusdienas, vakariņas;            

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos   

 
 Iespējamās papildizmaksas (2022. gada cenas) EUR 

Šēnbrunas pils Vīnē 22 

Halleinas sāls raktuves 22 

Krimlas ūdenskritums 7 

vīna degustācija ar uzkodām  20 

Hoenzalcburgas cietoksnis Zalcburgā no 18 

Svarovska kristālu muzejs 17 

pacēlājs Dahšteinas kalnos  40 

termālie baseini no 28 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 200 līdz 09.05. EUR 200 līdz 11.07. 

•  ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu  
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 09.05. pēc 09.05. pēc 11.07. 

zaudētā summa EUR 100 EUR 350 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 24.07. var 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 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

