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KAZIUKAS SVĒTKI VIĻŅĀ 

Cenā iekļauta maksa apskates objektos,  

 un veselības apdrošināšana! 
  

  04.03. – 05.03.  2 dienas EUR 75 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena,  

04.03. 

Rīga –  

Grenctāle –  

Viļņa 

 07.30 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Kaziukas (Kaziuko muge vai Kazīša svētki) ir gadatirgus – 

skaisti tautas daiļamatu meistaru svētki, kas radušies pirms 

vairākiem gadsimtiem un sākotnēji bija saistīti ar karaļdēla 

Kazimira kultu. Mūsdienās – viens no gada raibākajiem 

pasākumiem Viļņā ar desmitiem mūzikas kolektīvu piedalīšanos. 

Unikāla iespēja izbaudīt Viļņu īpašajā svētku gaisotnē. 

 Viļņas barokālā vecpilsēta pirms dažiem gadiem bija 

izpelnījusies Eiropas kultūras galvaspilsētas godu  

 Viļņas katedrāle un izcilā baroka pērle – Sv. Kazimira kapela 

 brīvais laiks un iespēja apskatīt krāšņo Viļņas vecpilsētu arī naktī   

*** viesnīca 

Viļņā 

svētdiena, 

05.03. 

 

 

Viļņa –  

Ķērnava  –

Grenctāle –  

Rīga 

 mākslinieku kvartāls Užupis 1997.gadā sevi pasludināja par 

neatkarīgu Viļņas republiku, un tagad to pārvalda mākslinieki un 

radoši cilvēki, kam pašiem ir savs prezidents, ministri, 

konstitūcija, valūta un svētki. Ielās izvietotās neparastās ceļa 

zīmes un norādes, apgleznotās mājas, mākslas galerijas un 

veikaliņi, neparastās un mājīgās kafejnīcas – tas viss veido šī 

īpašā kvartāla auru.  

 pirmās Lietuvas galvaspilsētas Ķērnavas 10.–14. gs. pilskalnu un 

senpilsētas izrakumu vieta, kas iekļauta UNESCO pasaules 

kultūras mantojuma sarakstā – gleznainajā Neris upes ielejā 

vienkopus apsekojami 5 pilskalni 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.00 

 

           

 

 

 

 

 

Naktsmītnes 

*** viesnīca Viļņā - divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis.  

Viesnīca atrodas pilsētas centrā. 

  



 

Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas  

un EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 30 jāiemaksā līdz: 04.02.    

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā: 24.02.  

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības 

 jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 04.02. - jūs zaudējat EUR 30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.02., jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR  35 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav  

sasnieguši 17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto  

personu – EUR  67 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru  

viesnīcā – EUR 28 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  

ceļojuma laikā, ceļu nodokļi  
 naktsmītnes viesnīcā un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos  

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 
 ēdināšana (izņemot brokastis) 

Papildizmaksas 

 Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas kā Latvijā,  

(~EUR 25- 30 uz abām dienām). 

 Ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, nepieciešama  

vēl vismaz tikpat liela summa 

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte,  

kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus  

pēc 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 

 


