
 

 

 

 

2023 

 

      BERLĪNE, SORBU ZEME, 

DRĒZDENE UN BASTEI KLINŠU 

PARKS 

 
 

  

  31.07. – 05.08. 6 dienas  EUR 385 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 31.07. 
Rīga – Slubice 
Viesnīca pie Slubices 

• 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

trešdiena, 01.08. 

Slubice – Berlīne 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Berlīnē 

• Berlīnes vēsturiskā centra apskate. Austrumberlīne ar 365 m augsto televīzijas torni un 

Aleksandra laukumu, Pasaules laika pulksteni, Sarkano rātsnamu, Nikolaja kvartālu, centrālo 

ielu Unter den Linden, Muzeju salu, uz kuras atrodas 5 populārākie pilsētas muzeji, Berlīnes 

Domu, Operu un vēstniecību ēkām. Sadalītās un atkal apvienotās Berlīnes simbols – 

Brandenburgas vārti, jaunais valsts pārvaldes kvartāls, Reihstāgs – iespaidīgā parlamenta ēka 

un vēstures lieciniece 17. jūnija iela. No jauna veidotais, par atpūtas un iepirkšanās centru 

kļuvušais Potsdamas laukums, kurā notiek arī slavenais Berlīnes kino festivāls! 

Rietumberlīnes centrs – iepirkšanās, izklaides un atpūtas paradīze! Viens no pazīstamākajiem 

Berlīnes simboliem – Ķeizara Vilhelma piemiņas baznīcas pussagruvušais tornis, kuru 

sabombardēja 1943. gadā. Pēc Egona Eiermaņa projekta 1963. gadā blakus no zila stikla tika 

uzcelta jauna astoņstūru baznīca un zvanu tornis 

ceturtdiena, 02.08. 

Berlīne – Šprēvalde 

– Moricburga – 

Drēzdene  

 

 ***viesnīca Drēzdenē 

• Brandenburgas federālā zeme atrodas zemienē, kuru krustām šķērsām veido upes, ezeri un 

kanāli. Iecienīts ir klusais ezeru rajons Šprēvalde (Spreewald) ar daudzajiem ūdensceļiem, kurus 

iespējams iepazīt, braucot ar laivu cauri mežiem un ciemiem. Vietējais gardums, kuru vērts 

nogaršot – marinēti pipargurķīši! 

• Moricburgas pils (Schloss Moritzburg) - Saksijas baroka pērle, ārpilsētas karaļu 

rezidence, romantiskā pils, kurā filmēta pasaku filma “Trīs rieksti pelnrušķītei”  

piektdiena, 03.08. 

Drēzdene - Bastei – 

Drēzdene 

 

 

 

 ***viesnīca  Drēzdenē 

• Saksiju sauc arī par zaļo zemi Vācijas sirdī, jo pastaigas Saksijas Šveices nacionālajā parkā 

neatstāj vienaldzīgu nevienu. Saksijas Šveices dabas pērle – Bastei klinšu parks 

• Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules 

karā, bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Var teikt, ka 

Drēzdenei ir vairāki centri, no kuriem populārākais ir kvartāls ap Teātra laukumu – Rezidences 

pils, Galma baznīca, Cvingers, Gleznu galerija, Zempera opera, Augusta tilts un Brīles terase. 

Mazliet tālāk ir Jaunais tirgus un celtnes ap to. Atjaunotā Dievmātes baznīca (Frauenkirche). 

Brīvais laiks Drēzdenē muzeju apmeklējumiem 

sestdiena, 04.08. 

Drēzdene - Bautzen – 

- Obercunnersdorf  

Görlitz – Lodz  

 

 

**viesnīca Lodzā 

• Baucene 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 

• Obercunnersdorf  gleznainais ciematiņš vairākkārt atzīts par vienu no skaistākajiem Vācijā un ir 

iekļauts UNESCO sarakstā 

• Gerlica - pierobežas pilsēta uzplaukumu piedzīvoja 15. un 16. gadsimtā, bet 20. gadsimta beigās 

piedzīvoja vērienīgu restaurāciju, kas ļauj skatīt tās vēsturiskās celtnes iepriekšējā krāšņumā 

svētdiena, 05.08. 

Lodz – Rīga 

• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22:00 

  



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 95 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 265 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 4 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  

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  

• ieejas maksa apskates objektos, pusdienas, vakariņas 

                                                                                                                                                                                          

  Iespējamās papildizmaksas   (2022. gada cenas) EUR 
ekskursija Cristallica fabrikā no 10 
Moricburgas pils 12 
laivu brauciens Šprēvaldē 20 
muzeji Drēzdenē no 10 
Bastei klinšu parks 10 
  

 
Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 28.04. EUR 100 līdz 30.06. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur  

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 28.04. pēc 28.04. pēc 30.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 140 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 17.07. iespējams pāradresēt citai personai, kura  

vēlas doties minētajā ceļojumā  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa vai nepilsoņa 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 

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

