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BAVĀRIJA –  
TĀ SVĒTĀ UN TĀ GRĒCĪGĀ 

 

 

 

 
 

  

 

    10.07. – 16.07. 7 dienas EUR 760 
GRUPAS VADĪTĀJA Anita Kuzma, GIDS Andris Priede  

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

pirmdiena,  10.07. 

Rīga – Zlotorija 

***viesnīca Zolorijā 

• 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas.  06:15 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, 

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 
otrdiena, 11.07. 

Zlotorija – Nirnberga 

***viesnīca Nirnbergā 

• Baucene (Bautzen) atrodas Šprē upes krastā. „Torņu pilsēta” (Reichenturm, Alte Wasserkunst) – 

Baucene priecē ceļotājus ar precīzi restaurēto vecpilsētu! Uzraksti pilsētā ir lasāmi gan vācu, gan 

sorbu valodā, jo Baucene ir Vācijā dzīvojošo sorbu kultūras centrs 

trešdiena, 12.05. 

Nirnberga - Minhene  

 
 

 

 ***viesnīca Minhenē 

• Nirnberga (Nürnberg)  – senā franku metropole ar greznām un romantiskām pildrežģu mājām, 

klusiem, omulīgiem stūrīšiem Pegnicas upes krastos un seno ķeizarpili pakalnā virs vecpilsēta. 

Kādreiz Nirnberga bija arī nozīmīgs izdevniecību centrs. Nirnbergā dzimis arī viens no izcilākajiem 

renesanses laikmeta gleznotājiem Albrehts Dīrers 

• Minhene. Laika izjūta zūd, ieejot alus krogā Hofbräuhaus, kur alu pasniedz litra kausos, kur skan 

bavāriešu mūzika, kur var nogaršot Bavārijas balto desu Weißwurst! 

ceturtdiena, 13.05. 

Minhene – Chiemsee 

Berhtesgadene – 
Minhene 

 

 
 

 

 

***viesnīca Minhenē  

• Kīmezers (Chiemsee) atrodas 518 m v.j.l., tas ir 80 km2 liels un 70 m dziļš. Ezerā atrodas 

interesantas salas - Frauenes sala (Fraueninsel) ar sieviešu klosteri, Herrenas sala (Herreninsel) ar 

ainavu parku, agrāko klosteri un Bavārijas karaļa Ludviga II pili (Herrenchiemsee), kas veidota 

pēc Versaļas pils parauga, bet netika pabeigta. Sieviešu klosterī tiek izgatavots liķieris Klosterlikör.  

1263. gadā pēdējais Zemgales un otrais Kurzemes bīskaps Indriķis fon Liceburgs, Klaipēdas 

dibinātājs, izmantoja iespēju taisīt lielisku karjeru – viņaprāt pēc sālītām zivīm smirdošos Baltijas 

jūras krastus apmainīt pret vīna lauku ieskauto Chiemsee bīskapa troni 
• Bavārijas Alpu austrumu daļā atrodas Berhtesgādenes zeme – deviņi augstu kalnu masīvi ar Ķēniņa 

ezeru un Vacmaņa kalnu grēdu. Hitlera mītne Ērgļa ligzda, kura palika kara neskarta un šodien ir 

apskatāma pēc brauciena pa kalnu ceļu un liftu, kurš ieved tieši ēkas vidū 

piektdiena, 14.05. 

Minhene – Berga – 
Andechs - Minhene  

 

 

 

***viesnīca Minhenē 

• Berga Štarnbergas ezera krastā – Vitelsbahu dzimtas rezidences vieta, kura ir zināma arī kā pasaku 

karaļa Ludviga II bojā ejas vieta, par ko atgādina krusts ezerā    

• ķeizarienes Elizabetes (Sisi) bērnības parks un nelielā, skaistā Rožu sala (Roseinsel) Štarnbergas 

ezerā ar karalisko villu 

• 8.gs. dibinātā sv.Pēterim veltītā Vesobrunnas abatija (Wessobrunn)  

• benediktiešu Andekas klosteris (Andechs) - svētceļojumu vieta, slavena ar - krāšņo baroka stila 

baznīcu un alus darītavu Klosterbrauerei Andechs. Klostera baznīcā apglabāts komponists Karls Orfs  

sestdiena, 15.07. 

Mihene – Ettal - 

Oberammergau  – 

Minhene 

 

 

 
***viesnīca Minhenē 

• Vīzes baznīca (Wieskirche) – rokoko stilā celta svētceļnieku baznīca. Rakstnieks Pēters Dorflers 

teicis: Vīzes baznīca ir kāds gabaliņš debesu uz šīs ciešanu pilnās zemes  

• Etāles klosterbaznīca, apmeklētājiem pieejamā klostera daļa, sākotnēji celta gotiskā, vēlāk 

pārbūvēta baroka stilā, ir viena no visievērojamākajām Dienvidvācijas baroka celtnēm. Jau kopš 

seniem laikiem klosterī tiek ražots Etāles klostera liķieris 

•  Oberammergava – mazpilsētiņa Bavārijas Alpos, kas ir populāra ar kokgriezumiem, apgleznotajām 

mājām un Pasijas spēlēm, kuras notiek reizi desmit gados 

• brauciens ar pacēlāju Alpšpicē (Alpspitz) baudīt Alpu kalnu panorāmu 

svētdiena, 16.07. 

Mihene - Rīga 

• Minhene (München) – Bavārijas sirds, kuru daudzi vācieši uzskata par Vācijas īsteno galvaspilsētu. 

Olimpiskais tornis, pilsētas laukumi, garšvielu tirgus, Vecais un Jaunais rātsnams, Dievmātes baznīca 

ar dvīņu torņiem. Brīvais laiks muzeju apmeklējumam 

• transfērs uz lidostu. 18:40-21:50 lidojums Minhene – Rīga  
 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Versaļas_pils


Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā  EUR 190 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• airBaltic lidojums Minhene – Rīga, lidostu nodokļi, nododamā 

bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta;  

• 6 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) 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 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 maksas ceļojumu aprakstā minētajiem apskates objektiem  

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnaudas 

 
 

Iespējamās papildizmaksas                            EUR 

TV tornis pie Olimpiskā stadiona Minhenē 12 

Chiemsee ezera kuģis un pils no 20 

Hitlera namiņš Berhtesgādenē, autobuss 28 

Alpspitz pacēlājs no 27 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 12.04. EUR 200 līdz 09.06. 

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

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 12.04. pēc 12.04. pēc 09.06. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 200 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 29.06. var pāradresēt citai personai kura  

vēlas doties minētajā ceļojumā 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte, 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

