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ELZASA,  

BĀDENE - VIRTEMBERGA UN 

KRIZANTĒMU SVĒTKI LĀRĀ 

 

 

 

 
 

 

 22.10. – 29.10. 8 dienas  EUR 560 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 22.10. 
Rīga – Zlotorija 

viesnīca pie Zlotorijas 

• 07:00 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

pirmdiena, 23.10. 

 Zlotorija – Baucene – 
Heidelberga 

viesnīca pie Heidelbergas  

• brauciens caur Poliju, Vāciju 

• 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 

otrdiena, 24.10. 

Heidelberga – Baden 
Badene – Colmar 

 

 

 

 

 

viesnīca pie Kolmāras 

• Heidelberga atrodas pie Nekāras upes. Iespaidīgais senais tilts Alte Brücke pār upi ar deviņām 

arkām celts pēc Matiasa Maiera projekta no 1786. līdz 1788.gadam. Pāri pilsētai paceļas varenā 

Heidelbegas pils. 1386.gadā šeit tika nodibināta pirmā universitāte Vācijā – Alte Universität. 

Heidelbergu uzskata par vienu no Vācijas skaistākajām pilsētām! 

• Bāden Bādene – elegants kūrorts, kuru savulaik bija iecienījuši eiropiešu aristokrāti no 

Krievijas līdz Portugālei un kuru vēl aizvien pazīst kā „Eiropas vasaras galvaspilsētu”. Tā ir arī 

viena no Vācijas senākajām pilsētām. Pilsētas Trinkhalle ir pieejama gan viesiem, gan 

vietējiem iedzīvotājiem, lai katrs pats varētu novērtēt ūdeņu dziednieciskās īpašības 

• atpūta un relaksācija Bāden Bādenes Caracalla termās ☺ www.carasana.de 

trešdiena, 25.10. 

Colmar – Strasbourg– 
Colmar 

 

 

 

viesnīca pie Kolmāras 

• vīna, puķu un piparkūku mājiņu valstībā Elzasā (d`Alsace) ir veiksmīgi apvienojies vācu 

pedantisms un franču šarms! 

• Strasbūras vecpilsētas un varenās Dievmātes katedrāles apskate. Vizināšanās ar kuģīti pa Ilas 

upi, izbraucot cauri slūžām, izzinot pilsētas vēsturi, aplūkojot Strasbūras vēsturisko centru, tiltus 

un Eiroparlamenta ēku. Baeckeoffe – Elzasas (d`Alsace) raksturīgākā ēdiena nobaudīšana!  

• vakara pastaiga Kolmārā, kas pazīstama kā Elzasa reģiona tirdzniecības centrs, caur kuru, 

sākot no 16.gs., veda cauri vīnu. Kolmāra pazīstama arī kā Petit Venise jeb mazā Venēcija 

ceturtdiena, 26.10. 

Colmar - Rikvīra – 

Egisaima – Colmar  

 
viesnīca pie Kolmāras 

• Rikvīrā (Riquewihr) kā izstādē var aplūkot ziedos slīgstošās viduslaiku un renesanses mājās. 
Brauciens ar tūristu vilcieniņu caur rudenīgajiem Elzasas vīna dārziem! Viesošanās pie 

Elzasas (d`Alsace) vīndara, degustācija 

• Francijas skaistākā ciemata titula ieguvēja Egisaima (Eguisheim) – pasakaina vaļņu ieskauta 

pilsētiņa, kurā nobaudīsim elzasiešu īpašās delikateses - vīngliemežus un varžu kājiņas!  

piektdiena, 27.10. 

Colmar – Lahr – 
Štutgarte 

 

 

 

viesnīca pie Štutgartes 

• Krizantēmu svētki! Lāras (Lahr Swarzwald) vecpilsētā rudenī ir īpaša atmosfēra, jo pilsēta  

tiek rotāta ar tūkstošiem košu krizantēmu! Krizantēmas bieži dēvē par rudens rozēm, to 

dzimtene ir Ķīna un Japāna. Eiropas kontinentu krizantēmas, kā liecina vēstures dati, ir 

sasniegušas 1676. gadā 

• brauciens pa Švarcvaldes kalnu ceļu, pastaiga ap Mummelsee ezeru. Švarcvalde jeb, burtiski 

tulkojot, „melnais mežs” pieder pie Vācijas gleznainākajiem rajoniem, kas ir slavens gan ar  

savu Kirschwasser (ķiršu šņabi), gan Švarcvaldes ķiršu torti! 

sestdiena,  28.10. 

Štutgarte – Ludwigsburg 

– Vroclava 

viesnīca pie Vroclavas 

• jau daudzus gadus Ludvigsburgas (Ludwigsburg) dārzos rudenī notiek ķirbju izstāde, kuras 

veidošanā tiek izmantotas aptuveni 150 tonnas ķirbju, un pārstāvētas vairāk nekā 500 dažādas 

šķirnes! Te varēs arī iegūt interesantas idejas gan dekorēšanai, gan svētku galdam! 

• brauciens caur Vāciju, Poliju 

svētdiena, 29.10. 

Vroclava – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22:00  

http://www.carasana.de/


Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 175 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 110 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;   

• 7 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 maksas ceļojumu aprakstā minētajiem apskates objektiem  

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnaudas 
 

Iespējamās papildizmaksas (2022. gada cenas)        EUR 

Luvigsburgas pils dārzi, ķirbju izstāde 12 

Heidelbergas pils un funikulieris 15 

Ķiršu tortes prezentācija un degustācija 16 

brauciens ar kuģīti Strasbūrā 15 

Baeckeoffe – Elzasas raksturīgākā ēdiena degustācija 27 

Baden Bādenes termālie baseini un sauna  no 16 

brauciens ar vilcieniņu cauri Elzasas vīna dārziem  9 

vīna degustācija Elzasā  12 

vīngliemežu un varžu kājiņu degustācijas 35 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 150 līdz 25.07. EUR 250 līdz 22.09. 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 25.07. pēc 25.07. pēc 22.09. 

zaudētā summa EUR 75 EUR 200 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 06.10. iespējams pāradresēt citai personai,  
kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte. 

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

