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LUKSEMBURGA,  

REINAS UN MOZELES 

IELEJAS  

 

 

 
 

 

 

 25.07. – 30.07. 6 dienas EUR 795 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 25.07. 

Rīga - Frankfurte – 

Rūdesheima - Mainz 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

***viesnīca Maincā 

• 05:00 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 07:00 – 08:20 lidojums Rīga - Frankfurte 

• Vācijas vīna darīšanas centrs – Rūdesheima ar slaveno ieliņu Drosselgasse, vīna pagrabiem, 

pildrežģu mājām un īpašo atmosfēru. Pakalnā virs Rūdesheimas atrodas Niederwalddenkmal – 10,5 

m augsta statuja – Germania, kuru veidoja par godu Vācijas impērijas atjaunošanai 1871. gadā. 

Reinas ielejas vīnu degustācija un pusdienas  

     Vīna degustācija ar pusdienām EUR 35 jāpiesaka un jāapmaksā līdz 06.07. 

• Reina – Vācijas ievērojamākais ūdensceļš un viena no visgleznainākajām Eiropas upju ielejām. 

Gandrīz katra Reinas ielejas pils un klints ir leģendām apvīta. Pazīstamākā no tām - Lorelejas klints, 

uz kuras sēdošā skaistā jaunava apbūra kuģotājus un novērsa viņu uzmanību no zemūdens straumēm, 

sadauzot laivas pret klinti. Reinas ieleja ir ideāli piemērota vīnogu audzēšanai, no kurām tiek 

gatavots lielisks baltvīns 

• Mainca – Reinzemes-Pfalcas federālās zemes galvaspilsēta. Vēlīnā romānikas stilā celtais sešu torņu 

Doms simbolizē kūrfirstu varu – te kronēja vācu ķeizarus. Vecpilsēta ar pildrežģu mājām. Pilsētas 

ievērojamākais cilvēks ir Johans Gūtenbergs – grāmatu iespiešanas izgudrotājs Eiropā 

trešdiena, 26.07. 

Mainz – Eltz – 
Koblenz - Mainz 

 

***viesnīca  Maincā 

• Elcas pils, līdz kurai ir 1,3 km garš kāpiens. Izcilākā bruņinieku pils Vācijā savā vairāk kā  850 gadu 

garajā vēsturē nekad nav bijusi nopostīta un vēl joprojām pieder sākotnējiem īpašniekiem 

• Koblencas pilsēta atrodas vietā, kur Mozeles upe ietek Reinā, veidojot tā saukto Vācijas Trijstūri. 

Uz zemes mēles pie Mozeles ietekas ir ķeizara Vilhelma piemineklis. Mūsdienās Koblenca ir 

moderna metropole, kura piesaista daudzus apmeklētājus cauru gadu 

ceturtdiena, 27.07. 

Mainz – Heidelberg 
- Mainz 

***viesnīca Maincā 

• 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! 

piektdiena, 28.07. 

Mainz - Saarburg - 
Luxembourg –

Livange 
 

***viesnīca pie 

Livanges 

• Zārburga  - gleznaina pilsētiņa, kuru īpašu padara Leukas upīte, kas pašā pilsētas centrā veido 

gandrīz 20 metru augstu ūdenskritumu 

• Saarschleife  ir vieta, kur Zāras upe, metot līkumu, veido cilpu. Lielisko dabas skatu var baudīt, 

izstaigājot „taku pa koku galotnēm” 

• Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme ar augstāko dzīves līmeni Eiropā, finanšu, banku darījumu 

un transporta centrs. Luksemburgu dēvē par Ziemeļu Gibraltāru, pateicoties grandiozajai 23 km 

garajai pazemes labirintu - kazemātu sistēmai  

sestdiena, 29.07. 

Livange - Trier – 
Vianden - Livange 

***viesnīca pie 

Livanges 

• Vācijas vecākā pilsēta Trīre. Romiešu celtie pilsētas vārti – Porta Nigra, romiešu amfiteātris, Romas 

ķeizaru termu drupas, Romiešu tilts pār Mozeles upi un vīnogulāju dārzi terasēs 

• Viandena - pilsēta Luksemburgas ziemeļaustrumos Ūras upes krastā, virs kuras izslējusies sena pils, 

uz kuru var nokļūt ar krēslu pacēlāju. Mājā pie tilta, no kuras paveras lielisks skats uz pilsētu, kādu 

laiku dzīvojis Viktors Igo 



svētdiena, 30.07. 

Livange –Bernkastel 
Kues – Frankfurt - 

Rīga 

• Mozeles – lielākā Reinas pieteka ir 545 km gara. Upes ieleja starp Trīri un Koblencu, kur Mozele 

ietek Reinā, ir skaistākais apvidus Vācijā. Abpus upei pāri bezgalīgajiem vīna dārziem, kuros aug 

izcilas gaišo vīnogu šķirnes, slejas romantiskas pilis 

• Bernkastel – Kues pilsētiņa ir Mozeles ielejas pērle ar pildrežģu namiem, Spico māju, Tirgus 

laukumu un līkloču ieliņām. Mozeles ielejas vīnu degustācija 

• transfērs uz lidostu 

• 19:10 -22:20  lidojums Frankfurte - Rīga 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 150  

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 100  

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Frankfurte- Rīga, lidostu nodokļi,  

nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta;  
• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

•  5 naktis divvietīgās istabās *** viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam)  

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, sabiedriskais transports;  

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

 

           Iespējamās papildizmaksas (2022.gada cenas) EUR 

Saarschleife no 15  

vīna degustācija, pusdienas Rūdesheimā 35  

Mozeles ielejas vīnu degustācija no 15 

brauciens ar kuģīti pa Mozeles upi 15 

pacēlājs Rūdesheimā 9  

kazemāti Luksemburgā 18  

Erenbraitšteinas cietoksnis un pacēlājs 20 

pacēlājs Viandenā 10 

Elcas pils 25 

romiešu amfiteātris Trīrē 5 

       

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

250 EUR  līdz 25.04.   200 EUR  līdz 26.06. 

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

        rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 25.04. pēc 25.04.  pēc 26.06. 

zaudētā summa 125 EUR  250 EUR  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 10.07. 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 

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

