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 06.08. – 13.08. 8 dienas EUR 765 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 06.08.  

Rīga – Frankfurte - 

Sindelfingen 

***viesnīca Sindelfingenā 

• 15:10 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 17:10 – 18:30 lidojums Rīga – Frankfurte 

•  brauciens uz viesnīcu 

pirmdiena, 07.08. 

Sindelfingen – Bad 
Urach – Sindelfingen 

 

 
 

 

 
 

*** viesnīca 

Sindelfingenā 

Dabā tiks pavadīta visa diena, tādēļ nepieciešami ērti sporta apavi, noderēs vējjaka pret vējiem 

un lietiem, cepure, kā arī neliela mugursoma ūdens pudelei! 

• Bad Urach – Švābijas Albas sirds, viduslaiku arhitektūras pērle un termālais veselības kūrorts. ~7 

km pārgājiens uz 37 m augsto Bad Urach ūdenskritumu un Hohen Urach pilsdrupām, no 

kurām paveras lielisks panorāmas skats uz pilsētu un Švābijas Albas kalnieni. Bad Urach 

vecpilsētas 15. – 16. gadsimta pildrežģu mājas, gotiskās strūklakas un pils greznās zāles 

• pēcpusdienas atpūta termālajos ūdeņos Alb Thermen SPA http://albthermen.de! No 770 m 

dziļuma paceļas 61 C karstie termālie ūdeņi, kas vēlāk baseinos tiek atdzesēti līdz 32–38 grādiem, 

mainīti vairākas reizes dienā, garantējot augstu ūdens kvalitāti. Šie termālie ūdeņi ieteicami pie 

kardioloģiskām un muguras slimībām, veģetatīvās distonijas un neiroloģiskām saslimšanām 

Jāņem līdzi peldkostīms,  lielais dvielis un čības! 

otrdiena, 08.08. 

Sindelfingen – Triberg – 

Feldberg – Sindelfingen 

 

 

***viesnīca 

Sindelfingenā 

• brauciens pa Švarcvaldes kalnu ceļu. Švarcvalde jeb, burtiski tulkojot, melnais mežs ir ar 

iespaidīgām eglēm apaudzis kalnu masīvs, kurš pieder pie Vācijas gleznainākajiem rajoniem. Te 

sākas gan Donavas, gan Nekāras upes. Švarcvalde ir slavena arī gan ar savu Kirschwasser (ķiršu 

šņabi), gan Schwarzwalder Kirschtorte (ķiršu torti)! 

• Tribergas ūdenskritums krīt 7 kaskādēs no 163 m augstuma. Pastaiga, ejot pa kaskāžu taku 

• Feldbergs – Švarcvaldes augstākā virsotne (1493 m) ir ērti un viegli sasniedzama ar pacēlāju. No 

skatu torņa kalna virsotnē labā laikā var baudīt lieliskus skatus   

trešdiena, 09.08.  

Sindelfingen – 

Dinkelsbīle – 

Nordlingen – Lenting 

***viesnīca Lentingā 

• Dinkensbīle (Dinkelsbühl) – pirmo reizi rakstos minēta jau 928. gadā. Līdz mūsdienām pilsētu 

sargā viduslaiku mūris, kuru zviedru karaspēks nenodedzināja, jo sieviete vārdā Kinderlore, kopā  

ar bērniem izlūdzās karalim Gustavam II žēlastību pilsētai 

• Nordlingena (Nördlingen) – kolorītā pilsēta paslēpusies aiz iespaidīga aizsargmūra, kurs, laika 

zoba neskarts, ir pilnībā saglabājies kopš viduslaikiem 

ceturtdiena, 10.08.  

Lenting – Kelheim – 

Regensburg 

 
 

 

 
 

 

***viesnīca 

Rēgensburgā 

• Kuchlbauer alus darītava Abensbergā ar austriešu arhitekta Hundervassera projektēto torni. Alus 

degustācija 

• Kelheim lepnuma – Atbrīvošanās zāles (Befreiungshalle) apskate. Tā izslējusies augstu virs 

Donavas un Kelheim pilsētas   

• Pārgājiens (~ 2-3 stundas) caur ozolu un dižskābaržu birzīm no Kelheim līdz Veltenburgas 

klosterim (Weltenburg) gar baltām kaļķakmens klintīm Donavas krastos. Izbaudot vienu no 

skaistākajām Donavas ielejām – Donaudurchbruch aizu. Veltenburgas klosteris atrodas skaistā 

vietā Donavas krastā 

• Rēgensburga (Regensburg). Pilsēta ar divus tūkstošus gadu senu vēsturi. Rēgensburgas vecpilsēta   

ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Ceļotājus priecē viduslaiku būves paraugs - 310 m garais 

Akmens tilts, vecais rātsnams, Sv.Pētera doms un slavenā desiņu virtuve (Wurstküche)! 

piektdiena, 11.08. 

Rēgensburg – Bodenmais 
– Passau – Česke 

Budejovice 
***viesnīca pie Česke 

Budejovices 

• Stikla pūtēju pilsētiņa Bodenmaisa (Bodenmais) ekonomisko uzplaukumu piedzīvoja 15. 

gadsimtā, kad Silberbergas kalna dzīlēs tika atrasts sudrabs un sākās tā ieguve. Vienlaicīgi 

iedzīvotāji apguva stikla trauku ražošanu. Šodien stikla pūtēju darbnīcās iespējams iegādāties ar 

roku apgleznotus stikla izstrādājumus – vāzes, glāzes, interjera priekšmetus u.c.  

• Pasava (Passau) atrodas vietā, kur Donavā ietek Innas un Ilcas upes, veidojot tā saukto trīs upju 

stūri ap Pasavas vecpilsētu. Sv. Stefana katedrāle, kurā atrodas lielākās katoļu pasaules ērģeles!    

https://de.wikipedia.org/wiki/Brauerei_Kuchlbauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Abensberg


sestdiena, 12.08. 

Česke Budejovice -  

Česky Krumlov - 
Čenstohova 

**viesnīca Čenstohovā 

• Česky Krumlov – UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā vēsturiskā pilsēta, kura 

apbur ar šauro ieliņu labirintiem, majestātisko viduslaiku pili, kas tapusi sešu gadsimtu laikā un 

meistarīgi iekombinēta vietā, kur Vltavas upe met līkumu. Ūdensdzirnavas, laternas, dakstiņu 

jumti – tā ir tikai daļiņa no vērtībām, kas padara tikšanos ar šo pilsētu īpašu 

• brauciens caur Čehiju, Poliju 

svētdiena, 13.08. 

Čenstohova - Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu, Poliju 

• atgriešanās pēc 22:00 
 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 220 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 120 
 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Frankfurte, lidostu nodokļi, nododamā bagāža 23 kg, 

      rokas bagāža 8 kg, bez ēdināšanas;  
• transporta pakalpojumi ar tūrisma klases autobusu;  

• naktsmītnes (atbilstoši maršruta aprakstam) **/***viesnīcās 

     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  

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnaudas personālam; 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 09.05. EUR 200 līdz 06.07. atlikusī summa 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 09.05. pēc 09.05. pēc 06.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 200 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 21.07. 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 

 

Iespējamās papildizmaksas (tabulā minētas 2022. gada cenas) EUR 

Vācija Tribergas ūdenskritums 10  

panorāmas pacēlājs Feldberg + tornis 18  

Bad Urach termālie baseini Alb Thermen SPA no 20   

Ķiršu tortes prezentācija un degustācija 18 

brauciens ar kuģīti Pasavā 10 

Kuchlbauer alus degustācija 20 

Čehija Česky Krumlov pils  no 15 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

