
 

 

 

 

2023 

 

      SORBU ZEME, DRĒZDENE 

UN BASTEI KLINŠU PARKS 

 
 

  

  04.10. - 08.10. 5 dienas  EUR 330 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 04.10. 

Rīga – Zlotorija 
viesnīca Zlotorijā 

• 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

ceturtdiena, 05.10. 

Zlotorija – Bad 

Muskau – Kromlau 
– Drēzdene 

 

 
 

 

***viesnīca 

Drēzdenē 

• Bad Muskau (UNESCO) – 19. gadsimta vidū firsts Hermanis fon Pihlers-Muskavs lika izveidot plašu 

angļu stila parku, kurš šodien plešas abpus Vācijas un Polijas robežām gar Neises upi  

• Kromlava (Kromlau) – 19.gs. vidū muižu iegādājās Friedrich Hermann Rötschke un gandrīz pusi no 

sava īpašuma atvēlēja ainavu parka izveidošanai, kurā lielā daudzumā tika iestādīti rododendri. Plašajā 

parkā viens no interesantākajiem objektiem ir Rakotzbrücke – Vēža tilts, tautā saukts arī par Velna 

tiltu. Pusloka tilts, atspoguļojoties ezerā, veido pilnu apli 

• Cristallica – stikla un kristāla rūpnīca ar ražošanas pieredzi kopš 19. gadsimta vidus, kur arī 

apmeklētājiem ļauts iepazīt stikla ražošanas noslēpumus 

• ezeru rajons Šprēvalde (Spreewald) ar daudziem ūdensceļiem, kurus iespējams iepazīt, braucot ar 

laivu cauri mežiem un ciemiem  

piektdiena, 06.10. 

Drēzdene - Bastei – 

Drēzdene- Drēzdene 

 

 

 

 

***viesnīca 

Drēzdenē 

• Pulsnica (Pullsnitz) kopš 16.gs. slavena kā piparkūku izgatavošanas vieta, un tās iesauka ir Piparkūku 

pilsēta (Pfefferkuchenstadt). Arī mūsdienās šeit ir piparkūku ceptuves, piparkūku tirgus un muzejs 

• Saksiju sauc arī par zaļo zemi Vācijas sirdī, jo pastaigas Saksijas Šveices nacionālajā parkā neatstāj 

vienaldzīgu nevienu. Saksijas Šveices dabas pērle – Bastei klinšu parks 

• Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā pasaules karā, bet, 

pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Var teikt, ka Drēzdenei ir vairāki 

centri, no kuriem populārākais ir kvartāls ap Teātra laukumu – Rezidences pils, Galma baznīca, 

Cvingers, Gleznu galerija, Zempera opera, Augusta tilts un Brīles terase. Mazliet tālāk ir Jaunais tirgus 

un celtnes ap to. Atjaunotā Dievmātes baznīca (Frauenkirche). Brīvais laiks Drēzdenē muzeju 

apmeklējumiem 

sestdiena, 07.10. 

Drēzdene - 
Rammenau – 

Bautzen – Gerlica – 

Vroclava  

 

**viesnīca pie 

Vroclavas 

• Rammenau baroka pils – mūsdienu pasaku pils vēsture aizsākās 18. gadsimta sākumā, kad muižu savā 

īpašumā ieguva Ernsts Ferdinands von Knochs 

• 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 

• Obercunnersdorf (UNESCO) gleznainais ciematiņš vairākkārt atzīts par vienu no skaistākajiem Vācijā 

• Gerlica (Görlitz) - pierobežas pilsēta uzplaukumu piedzīvoja 15. un 16. gadsimtā, bet 20. gadsimta 

beigās piedzīvoja vērienīgu restaurāciju, kas ļauj skatīt tās vēsturiskās celtnes iepriekšējā krāšņumā 

svētdiena, 08.10. 

Vroclava – Rīga 

• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22:00 

  

 

 

 

 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Pipark%C5%ABka&action=edit&redlink=1


Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 90 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 4 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 maksa apskates objektos, pusdienas, vakariņas 

                                                                                                                                                                                          

  Iespējamās papildizmaksas   (2022. gada cenas) EUR 
ekskursija Cristallica fabrikā no 10 
laivu brauciens Šprēvaldē       20 
muzeji Drēzdenē no 10 
Piparkūku muzejs 12 
Rammenau pils       10 

 
Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 04.07. EUR 100 līdz 04.09. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur  

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 04.07. pēc 04.07. pēc 04.09. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 140 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 20.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura  

vēlas doties minētajā ceļojumā  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte, 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

