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 14.08. – 19.08. 6 dienas 335 EUR    
Īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem! Bērniem līdz 16 gadiem cena –285 EUR ! 

 
       

diena, maršruts 
      

 notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 14.08. 
Rīga – Vroclava 

**viesnīca pie Vroclavas 

• 07:00 izbraukšana no Rīgas autoostas.  06:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa 

pusē, starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena, 15.08. 

Vroclava – Dvur Kralove - 

Trutnov  

 
 

**viesnīca Trutnovā 

• "Pastaiga debesīs"– 55 m augstais skatu tornis (1116 m v.l.j) dēļ sava arhitektoniskā 

risinājuma ir unikāls ne vien Čehijā, bet arī visā Eiropā. Ejot pa šo ceļu, paveras skats    

uz Morāvas upi un kalnu ieleju no putna lidojuma!par  

• Dvur Krāloves Zooloģiskā dārza lielākais lepnums ir Āfrikas dzīvnieki, tostarp zebras, 

žirafes, baltie degunradži u.c. Galvenā izprieca ir safari izbrauciens ar īpašu autobusu pa 

voljēru, kur brīvi klejo dzīvnieki 

trešdiena, 16.08. 

Trutnov - Špindleruv Mlyn  

- Liberec 

 

**viesnīca Liberecā 

• atpūta kalnos, pārgājiens pa kalnu tākām uz Sņežkou (1602 m v.j.l.), Pec pod 

Sņežkou (769 m v.j.l.). Sudetu Krkonošes kalnu grēda tulkojumā nozīmē „kalnu 

priedīšu kalni”. No 1963. gada te ir aizsargājamā teritorija – Krkonošes nacionālais 

parks. Pilsēta Špindleruv Mlyn klimata un daudzveidīgās dabas dēļ ir kļuvusi par 

nozīmīgāko tūrisma centru Krkonošes kalnos gan ziemā, gan vasarā 

ceturtdiena, 17.08. 

Liberec - Hrensko – 

Pravčička Brana – Ūsti na 

Labem 

 

 

**viesnīca  

Ūsti na Labem 

• pārgājiens pa tūristu takām gar Kamenices upi (~ 5 km), kuras upes krastos radušās 19. 

gs. pateicoties strādniekiem no Itālijas. Kamenices aizu veido 50-150 m augstas 

vertikālas klintis, kuras varēs apskatīt braucienā ar laivu pa upi (kopējais brauciena 

laiks ~ 35 min) 

• Čehijas Šveice (Česke Švycarsko) – skaists apvidus ar mežiem un fantastisku formu 

smilšakmens klintīm, kuru šķērso ieplakas un aizas. Pārgājiens uz Pravčicka Brana, 

kurš ir Centrāleiropas lielākais dabas veidotais akmens tilts: 26 m garš, 7 – 8 m plats un 

16 m augsts. 19. gs. dzejnieki šo apvidu pirmo reizi nosauca par Čehijas Šveici 

piektdiena, 18.08. 

Dečina –Libohovice -  

Vroclava 

 

 

 

 

**viesnīca pie Vroclavas 

• pastaiga Tisas klinšu parkā (Tiské stěny) ~ 2,5h. Tisas klinšu parks, pateicoties savai 

savdabīgajai apļa formai, kas veido noslēgtību no apkārtējās vides, ir iecienīta putnu 

ligzdošanas vieta, tāpēc teritorija iekļauta Nature 2000 programmā. Vēl pirms tūrisma 

attīstības, vietējie iedzīvotāji uzskatīja, ka klintis, to dīvainā izskata dēļ, veidojis pats 

nelabais! 

• Libohovices pils un parks kādreizējā Lobkovicu dzimtas mājvieta ir populārs tūristu 

galamērķis, pateicoties romantiskajai atrašanās vietai Ohře upes krastā. Pils iecienīta arī 

reklāmas un kino ļaužu vidū 

sestdiena, 19.08. 

Vroclava - Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22:00 

Dabā tiks pavadīts daudz laika, nepieciešami kalnu vai sporta apavi, ērts apģērbs, lietus 

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

 



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 125 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 100 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 285 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 5 naktis viesnīcās divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam) 

• ar dušu/WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām 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 maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  
• sabiedriskā transporta izmaksas, pusdienas, vakariņas             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

             *1 EUR = ~25 CZK 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 16.05. EUR 100 līdz 14.07. 

•  ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 16.05. pēc 16.05. pēc 14.07. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 140 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 31.07. var pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase. 

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 

 

     Iespējamās papildizmaksas  (2022.gada cenas)               CZK* 

Tisas klintis  90 

Libohovices pils 150 

pacēlājs uz Sņežku 270 

brauciens ar laivu pa Kamenices upi 200 

Pravčicka Brana 100 

Zoo Dvur Kralove 350 

Pastaiga debesīs 600 

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

