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 AUSTRIJAS DABAS STĀSTI 
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 22.07. – 30.07. 9 dienas EUR 595 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 22.07. 
Rīga – Ostrava 

**viesnīca pie Ostravas 

• 06:00 izbraukšana no Rīgas autoostas.  05:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, 

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 
svētdiena, 23.07. 

Ostrava – Bad 

Gastein  
viesnīca Badgašteinā 

• brauciens caur Poliju, Čehiju, Austriju 

• Vahavas ieleja Donavas krastos - viena no Austrijas slavenākajām vīna darīšanas vietām, kur 

vīnogulāju lauki mijas ar aprikožu dārziem Dirnšteinas pilī 1193. g. gūstā tika turēts Anglijas 

karalis Ričards Lauvassirds. Nokļūt pilsdrupās arī šodien var tikai pa tā saukto ēzeļu ceļu 

pirmdiena, 24.07. 

Bad Gastein – 

Mayrhofen – Gerlos – 
Krimml –  

Bad Gastein 
 

 

 

viesnīca Bādgašteinā 

• ar Ahorna (Ahorn) pacēlāju no Mairhofenas (Mayrhofen) pacelšanās līdz augšējai 

pacēlāja pieturai (1965 m). Pārgājiens pēc izvēles turp/atpakaļ uz Edel Hutte (2238 m). 

Panorāmas skats uz Mairhofenu un Cillertāles ieleju (Zillertal) no Edel Hutte. Pārgājiena sākumā 

mierīga pastaiga, kas pēdējās 30 min kļūst grūtāka. Kopējais pārgājiena laiks ~ 3,5h 

• brauciens pār Gerlosa kalna pāreju (Gerlos-Pass 1507 m), no kuras paveras skats uz 

ūdenskritumu, tuvumā esošajām slēpošanas trasēm un kalnu ciematiem 

• Krimlas ūdenskritums. To veido Krimlerahe, 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 

otrdiena, 25.07. 

Bad Gastein – 

Kitzlochklamm - 
Heiligenblut – Bad 

Gastein 

viesnīca Bādgašteinā 

• Kitzlochklamm aiza ar iespaidīgām klinšu sienām, ar sūnu apaugušiem akmeņiem, idilliskiem 

līcīšiem, tiltiņiem un tuneļiem no 16. gadsimta  

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

Tauru virsotnēm, tai skaitā Austrijas augstāko kalnu Grosglokneru (3798 m). Vairāk nekā 300 

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

garākais un iespaidīgākais ir Pasterces šļūdonis – 10 km garš 

trešdiena, 26.07. 

Bad Gastein –Golling –  

Zalcburga 
***viesnīca Bad 

Gašteinā 

• panorāmas pacēlājs - gondola (turp/atpakaļ) uz Dachstein Skywalk – visiespaidīgāko skatu 

platformu Alpos, ledus pils apskate, trepes un tilts Hängebrücke 

• Gollingas ūdenkritums (Golling), kuru iecienījuši romantisko ainavu gleznotāji! 

    Brauciens ar panorāmas pacēlāju uz Dachstein Skywalk (EUR 55) jāpiesaka un jāapmaksā  

    līdz 06.07. 

ceturtdiena, 27.07. 
Zalcburga 

– Halštate  –  

Zalcburga 
 

 

***viesnīca pie 

Zalcburgas 

• sāls pilsēta Halštate (Hallstatt) atrodas gleznainā vietā Halštates ezera krastā. Zvejnieku mājiņas un 

šaurās ieliņas pastiprina tās romantisko gaisotni! 

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

2995 m v.j.l. No 230 alām, kuras atrodas Dahšteinas kalnos, ievērojamākās ir Dahšteinas milzu 

ledus alas. Ledus alās apskatāmi sasaluši ūdenskritumi un gigantiskas ledus sienas, to biezums ir 

līdz pat 25 m. Alu apskatei nav nepieciešami īpaši kalnu apavi, bet, tā kā temperatūra alās pat 

vasarā ir -1°C, vajadzīgs silts apģērbs un pastaigām piemēroti apavi. Paceļoties ar pacēlāju līdz 

2100 m, no Piecu pirkstu (5 fingers) platformas paveras pašas lieliskākās ainavas Alpos! 

piektdiena, 28.07. 

Zalcburga 
– Altaussee – 

Zalcburga 

 

***viesnīca pie 

Zalcburgas 

• Altaussee sālsraktuves – pārģērbšanās speciālā tērpā, iespaidīgas gaismas spēles, sāls stabi, 

pazemes ezers un vienreizēja pazemes skatuve. Vēlami cieši apavi un silts apģērbs, temperatūra 

alās visu gadu ir 7 – 10°C 

• trīs ezeru brauciens un pastaiga starp ezeriem – ar kuģīti pa Grundlsee, ar motorlaivu pa 

Toplitzsee, gar ūdenskritumiem līdz romantiskajam Kammersee, kur sākas Traunas upe 

    Altaussee sāls raktuvju apskate (EUR 25) un trīs ezeru brauciens (EUR 25) jāpiesaka un   

jāapmaksā līdz 06.07. 



sestdiena, 29.07. 

Zalcburga –  

Čenstohova 
**viesnīca Čenstohovā 

• brauciens ar vilcieniņu Schafberg kalnā, īsa pastaiga kalnos. Kalnu vilcieniņš darbojas kopš 1893. 

gada, ceļa garums līdz virsotnei ir 5,85 km, braukšanas ilgums ~ 35 min! 

    Brauciens ar vilcieniņu Schafberg kalnā (EUR 45.00) jāpiesaka un jāapmaksā līdz 06.07. 

• brauciens caur Austriju, Čehiju, Poliju 

svētdiena, 30.07. 

Čenstohova – Rīga 

• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22:00  
 

Pārgājieniem kalnos nepieciešami sporta apavi, ērts apģērbs, lietus  

apmetnis, silts džemperis vai jaka, saulesbrilles, cepure, mugursoma!  
 

 

              Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā 160 EUR 

piemaksa par papildvietu autobusā 140 EUR 
 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

•    tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

•    8 naktis viesnīcās, viesu namos 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 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• pacēlāji un vilcieni kalnos, ieejas maksa apskates objektos;  
• pusdienas, vakariņas, dzeramnaudas, personīgie izdevumi  

         
 

Iespējamās papildizmaksas (2022. gada cenas!) EUR 

Krimles ūdenskritums 8 

Altausee sālsraktuves 25 

trīs ezeru brauciens  25 

Ahorna pacēlājs augšā/lejā 24 

Schafbergbahn vilcieniņš  45 

Kitzlohas aiza 10 

Gollingas ūdenkritums 7 

pacēlāji Dahšteinas kalnos, alas  47 

pacēlājs uz Dachstein Sky walk 55 
 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

 EUR 150     līdz 25.04. EUR 280 līdz 22.06. atlikusī summa 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 25.04. pēc 25.04. pēc 22.06. 

zaudētā summa EUR 75 EUR 300 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 06.07. 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 

 

 

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

