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Kopā ar vietējo gidu Kristian Szarka 

      17.07. - 23.07.     7 dienas EUR  445 
 

      11.09. – 17.09.   
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 17.07., 11.09. 

Rīga – Rzeszów 

**viesnīca Žešovā 

• 07:00 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena, 18.07., 12.09. 

Rzeszów – Borsi – 

Hercegkút - Tokaja 

 

 

 

 

 

***viesnīca Tokajā 

• Borša (Borsi) - pazīstama ar atjaunoto muižu, kurā 1676. gada 27. martā dzimis Ungārijas 

nacionālais varonis, sacelšanās pret Habsburgiem vadītājs (1703–1711) Ferencs Rākoci (Ferenc 

Rákóczi II).  

• Sveicināta, Ungārija! Tokajas vīna reģions (Tokaj-Hegyalja) - vēsturisks vīna reģions 

Ungārijas un Slovākijas pierobežā, kurš 2002. gadā tika iekļauts UNESCO sarakstā 

• Hercegkūt (Hercegkút)  ciemā 18. gadsimtā uz dzīvi apmetās švābi, kuriem bija liela nozīme 

vīnkopības attīstībā reģionā. Ciems šodien ir pazīstams ar unikālo daudzlīmeņu pagrabu sistēmu  

10 - 40 metru dziļumā  

• vīna degustācija un vakariņas Erdobēņē (Erdőbénye) 

trešdiena, 19.07., 13.09. 

Tokaja – Sátoraljaújhely 
– Sárospatak – Regéc - 

Tokaja 

 

 

 

 
***viesnīca  Tokajā 

• Šātoraljaujhejai (Sátoraljaújhely) karalis Ištvans 1261. piešķīra pilsētas statusu un sākās pils 

celtniecība. Pilsētai ir bijusi nozīmīga loma reģiona vēsturē un kultūrā. Brauciens ar pacēlāju 

Magaš kalnā (Magas-hegy), no kuras paveras lieliska panorāma uz pilsētu un tuvāko apkārtni 

• Šārošpatakai (Sárospatak) 1201. gadā karalis Imre piešķīra pilsētas tiesības. 16. gadsimtā celtā 

pils tiek saukta par Ungārijas brīvības pili, jo 18.gadsimtā bija neatkarības karu centrs. Pils muzejs 

piedāvā iespēju iepazīties ar Rakoci dzimtas vēsturi, ungāru muižniecības dzīvesveidu 17.–18. 

gadsimtā, kā arī vīnkopības un vīna darīšanas mākslu Heģaljas reģionā 

• Regēcas (Regéc) pilsdrupu skatu laukums piedāvā lielisku skatu uz Tokaj-Hegyalja kalniem un 

mežu. Pilī daļu savas bērnības pavadīja Ferencs Rākoci 

• vakariņas Bonchidai Csárda restorānā  

ceturtdiena, 20.07., 14.09. 

Tokaja  – Aggtelek – 

Miskolctapolca - Tokaja 

***viesnīca Tokajā 

• krāšņā dažādu formu un krāsu stalaktītu galerija Baradla alās (UNESCO) Agtelekas (Aggtelek) 

nacionālajā parkā 

• pelde termālajos baseinos klinšu alā Miškolc Tapolcā, kas ir unikāls dabas veidojums 

• vakariņas resorānā Bodrogkeresztūrā (Bodrogkeresztúr) 

piektdiena, 21.07., 15.09. 

Tokaja – Fűzér- 

Fűzérradvány - Tokaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Tokajā 

• 13. gadsimtā celtā Fūzēr (Fűzér) pils atrodas 552 m virs jūras līmeņa, vulkāna kalna virsotnē. Par 

tās vēsturisko nozīmi liecina fakts, ka pilī tika glabāts Ungārijas svētais kronis pēc ungāru armijas 

sakāves Mohāčas (Mohács) kaujā. Pils ir viens no pirmajiem šāda veida nocietinājumiem, kas 

uzbūvēti virsaiša Arpāda valdīšanas laikā. Tā vairākkārt mainījusi īpašniekus, piederējusi arī 

bēdīgi slavenajai Elizabetei Batorijai, par kuru saglabājušās daudz leģendas 

• Fūzērradvāņi (Fűzérradvány) pili ieskauj angļu stila parks, to gadsimtiem ilgi cēla un pārbūvēja 

bagātā Kāroji (Károlyi) dzimta. Šodien tā ir viena no nesen atdzimušajām Ungārijas pilīm 

• pastaiga pa takām Tengerszem dabas parkā pie Šārošpatakas (Sarospatok). Vulkāniskajā kalnā 

no 15.gs. - 1907. gadam darbojās marmora karjers. Šodien tas ir populārs tūristu galamērķis un 

lielisks piemērs tam, kā cilvēka roku radītās formas var dzīvot harmonijā ar nemitīgi mainīgo 

dabu. 2011. gada aptaujā dabas parks tika atzīts par Ungārijas skaistāko dabas objektu 

• vakariņas Bonchidai Csárda restorānā   



sestdiena, 22.07., 16.09. 

Tokaja – Mád - Boldogkő 
 - Vizsoly -Rzeszow 

 

 

 

 
 

 

  **viesnīca Žešovā  

• Mād (Mád) sinagoga celta 1795. gadā, ir viena no vecākajām saglabājušajām sinagogām Ungārijā 

un retas Ungārijas sinagogas arhitektūras piemērs. Tā atrodas kalnā, no kura var baudīt lielisku 

skatu uz Tokajas vīna dārziem  

• Boldogko (Boldogkő) kalna galā atrodas pils, kuras celtniecības gads nav precīzas informācijas, 

bet zināms, ka celtniecība sākās pirms tatāru iebrukuma, lai varētu aizstāvēt ceļu uz Košici. Pils ir 

pieredzējusi daudzus īpašniekus un mūsdienās ir mājvieta vienai no lielākajām Centrāleiropas 

militārās vēstures un alvas karavīru izstādēm.  

• kalvinistu mācītājs Gaspars Karoji (Gáspár Károli) 1590. gadā iztulkoja un izdeva pirmo Bībeli 

ungāru valodā, kas tiek saukta arī par Vizsojes Bībeli. Apmeklēsim Bībeles muzeju Vizsojē  

• brauciens cauri Ungārijai, Slovākijai, Polijai 

svētdiena, 23.07., 17.09. 

Rzeszow - Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 22:00 
 

 Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 95 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

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

        ar dušu/WC;  
• IMPRO grupas vadītāja – gida un vietējā 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)! Uzziņai:  
       http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

•     ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;   
•     pusdienas, vakariņas, paldies personālam ~15 EUR   

 

Iespējamās papildizmaksas  (2022. gada cenas)      HUF      EUR                      

vakariņas Ungārijā  no 20 

Boršas pils 3500  

pacēlājs Šātoraljaujhejai 2450  

Šārošpatakas pils 4200  

Regēcas pils 3500  

Baradlas alas 4200  

Miškolctapolcas baseins alās 5250  

Fūzēr pils 3150  

Fūzērradvāņi pils 3150  

Boldogko pils 2100  

Vizsojas Bībeles muzejs 1400  

   *1 EUR ~ 350 HUF (Ungārijas forinti). Forintus būs iespēja samainīt Ungārijā.  

Pieteikšanās ceļojumam  

grupa avanss otrā iemaksa pilna summa 

17.07.-23.07. EUR 100 līdz 18.04. EUR 150 līdz 20.06. 

11.09.-17.09. EUR 100 līdz 13.06. EUR 150 līdz 11.08. 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

zaudētā summa 17.07.-23.07. grupa 11.09.-17.09. grupa 

EUR 50 līdz 18.04. līdz 13.06. 

EUR 150 pēc 18.04. pēc 13.06. 

visa summa pēc 20.06. pēc 11.08. 

• iemaksāto summu līdz 20.06. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase.  

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 
 

 

 

IMPR, 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 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vizsoly_Bible
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

