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17.07. - 23.07. 7 dienas         EUR 360 
 

diena, maršruts 
      

notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 17.07. 
Rīga – Bielsko Biała 

**viesnīca Bielsko Bjalā 

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

dzelzceļa pusē, starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro 

zīmes. Brauciens cauri Lietuvai, Polijai 

otrdiena, 18.07. 

Bielsko Biała  

**viesnīca Bielsko Bjala 

• ekskursiju diena Šlaski Beskidos: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām~6 stundas un 

pacēlājs uz Barania gora 1220 m v.j.l., Czernianskie ezers 

• ekskursija un degustācija vienā no populārākajām Polijas alus darītavām Žiwiec 

trešdiena, 19.07. 

Bielsko Biała – Nowy 

Targ 

**viesnīca Nowy Targ 

• ekskursiju diena Živjecas Beskidos (Beskid Żywiecki) - kalnu ainavas, ezeriem, 

skaistiem skatiem bagātā Živjecas ieleja un ~5 stundu tūrisma pārgājiens pa kalnu 

takām ~5 stundas uz Babia Gora (Babia Góra) masīva augstāko virsotni - Diablak 

1725 m v.j.l, kas, pēc ticējumiem, savulaik kalpojusi ka raganu sabata vieta  

ceturtdiena, 20.07. 

Nowy Targ -Zakopane- 

Nowy Targ 

 

 

 

**viesnīca Nowy Targ 

• ekskursiju diena Augstajos Tatros: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām ~7 stundas.     

Ar pacēlāju uzbraucot Kasparovy Wierch paveras elpu aizraujošs skats (labos laika 

apstākļos) - Augsto Tatru un Rietumu Tatru virsotnes, kā arī Zakopane un tuvējie 

ciemati, kas ērti novietojušies ielejās kalnu pakājē. Gājiens pa marķētu taku no 

Kasparovy Wierch virsotnes. Vidēji grūts gājiens 

• Zakopane – Polijas ziemas galvaspilsēta un lielākais kalnu kūrorts. Gājējiem 

atvēlētajā ielā Krupówka rindojās tradicionālajā  arhitektūras stilā celtās mājas, 

kafejnīcas, veikali, kur iegādāties kā suvenīrus, tā dažādus gardumus. Relaksācija 

termālajos baseinos Zakopanē 

piektdiena, 21.07. 

Nowy Targ -Zakopane – 

Nowy Targ 

 

 

 

 

**viesnīca Nowy Targ 

• ekskursiju diena Augstajos Tatros: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām ~6-7 

stundas. Pa Roztokas ieleju līdz Velki Stav ezeram, tālāk Szpiglasowy Wierch 

virsotne un lejā gar Morskie Oko ezeru. Morskie Oko (Jūras acs )– lielākais un 

ceturtais dziļākais ezers Tatros Rybiego Potok ielejā 1395 m v.j.l. Viens no 

skaistākajiem un populārākajiem Tatru  kalnu ezeriem. Ap ezeru izvietojušās 

vienas no augstākajām Tatru kalnu virsotnēm, tai skaitā Polijas augstākā virsotne 

Risi (2499 m v.j.l.). Ezera skaistums aprakstīts jau tālajā 1575.gadā. Kādreiz 

ezeru sauca par Zivju ezeru, jo tajā dzīvoja daudz zivju, kas bija netipiski Tatru 

kalnu ezeriem. Sena leģenda vēsta, ka ezers ir savienots ar jūru pa pazemes ūdens 

kanāliem. Viegls gājiens 

sestdiena, 22.07. 

Nowy Targ – Radoma 

 

 ** viesnīca Radomā 

• leģendām apvītā 14. gadsimta sv.Mihaela baznīca Denbno (UNESCO)  

• ekskursiju diena Pieninski nacionālajā parkā: tūrisma pārgājiens pa kalnu takām 

~3 stundas. Vidēji grūts gājiens. Vai brauciens ar plostu pa Polijas un Slovākijas 

robežupi Dunajecu cauri Pieninu dabas parkam 

svētdiena, 23.07.  

Radoma – Rīga 
• brauciens caur Poliju un Lietuvu  

• ierašanās Rīgā pēc 22:00 
  

Dabā tiks pavadīta lielākā dienas daļa, tādēļ nepieciešami: kalnu pārgājieniem atbilstoši apavi (ar protektoriem) – slēgti 

sporta apavi vai kalnu zābaki, noderēs vējjaka pret augstkalnu vējiem un lietiem, saulesbrilles, cepure, mugursoma!  



       Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR  130 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR  110 

ērniem līdz 16.g.v. EUR  320 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases atobuss; 

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās; 

• 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 ceļojuma programmā minētajos apskates objektos   

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi  
 

      Iespējamās papildizmaksas   (2022. gada cenas)           PLN        

pacēlāji Beskidos (katrs)  no 50 

pacēlāji Tatros (katrs) no 55 

ekskursija alus darītavā 40 

termālais baseins Zakopanē no 50  

brauciens ar plostu pa Dunajecu no 70 

pusdienas, vakariņas krodziņos no 30 

  . Valūtas kurss: 1 EUR ~ 4,2 PLN (Polijas zloti)  

           

          Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 18.04. EUR 120 līdz 20.06. 

• ja minēts iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma  

atteikšanās datums līdz 18.04. pēc 18.04. pēc 20.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 180 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 03.07. iespējams pāradresēt citai  

personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, 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

