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ADVENTES LAIKA 

NOSKAŅAS VĪNĒ 
 

 

 

 
 

 

 

 13.12. – 17.12. 5 dienas  EUR 325 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 13.12. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca Ostravā 

• 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

ceturtdiena, 14.12. 

Ostrava – Vīne 

 

 

 

 

 

***viesnīca Vīnē 

• brauciens caur Poliju, Čehiju 

• Šēnbrunnas pils ar unikālo rokoko interjeru un franču baroka dārzu. Pils būvēta no 

1692.gada līdz 1780.gadam kā ķeizarienes Marijas Terēzijas, viņas ģimenes un pārējo 

Habsburgu vasaras rezidence. Galvenajā ēkā aplūkojami Marijas Terēzijas un Franča Jozefa 

apartamenti, Ķīniešu kabinets, Zilā istaba, Spoguļu zāle, Napoleona istaba, Miljonu zāle, 

kas liecina gan par to iemītnieku ārišķību, gan karalisko vērienīgumu. Parka ziedu ornamenti 

kopā ar strūklaku Neptūna avots un Glorietti, piemineklis ķeizariskās armijas kritušajiem 

kareivjiem, atstāj paliekošu iespaidu uz apmeklētājiem brīvais laiks  

piektdiena, 15.12. 

Vīne  

 

 

 

 

 

***viesnīca Vīnē 

• Ķeizariskās Vīnes apskate: iespaidīgākā sakrālā celtne Austrijā – Sv. Stefana katedrāle, 

kura uzcelta godinot pirmo kristiešu mocekli Sv. Stefanu, atrodas pašā pilsētas sirdī. Vīnes 

majestātiskums vislabāk atklājas tieši uz bulvāra loka, kur atrodas 19. gs. beigu ievērojamās 

celtnes: Vīnes Opera, Parlamenta ēka, Habsburgu ziemas rezidence Hofburga, rātsnams, 

muzeju un ministriju ēkas. Modernās arhitektūras piekritēji varēs aplūkot ekscentriskā 

Hundertvasera projektētās ēkas. Vīni dēvē arī par dārzu un parku pilsētu – Pils, Pilsoņu un 

Pilsētas parki lieliski papildina arhitektonisko ansambli  

• karstvīna un piparkūku laiks Vīnes Ziemassvētku tirdziņos  

sestdiena, 16.12. 

Vīne – Kremsa –  

Dirnšteina – Melka – 

Čenstohova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**viesnīca Čenstohovā 

• Vahavas ieleja Donavas krastos - viena no Austrijas slavenākajām vīna darīšanas vietām, 

kur vīnogulāju lauki mijas ar aprikožu dārziem un vairākas pauguru virsotnes rotā senas 

pilsdrupas 

• Melkas klosteris – austriešu baroka simbols. Braucot ārā no Donavas ielejas paveras skats 

uz Austrijas lielāko baroka klosteri – Melku, kas viduslaikos bija nozīmīgs izglītības un 

kultūras centrs. Vēl šodien klostera bibliotekā ir saglabājušies 1800 rokraksti, vecākie pat 

no 9. gs. Ieejot greznajā klostera baznīcā, katrs var redzēt, ka – atbilstoši Sv. Benedikta 

likumam – nekas nav svarīgāks par dievkalpojumu 

• Kremsas pilsēta atrodas Donavas ielejā un lepojas ar to, ka dokumentos pirmo reizi minēta 

995. gadā, tātad – gadu agrāk nekā Austrija. Pilsēta, līdzīgi apkārt esošajiem vīna dārziem, ir 

celta uz terasēm. Kremsas simbols ir seni vārti ar zvanu torni, kur divreiz dienā skan Oda 

priekam. Pilsētas ielās skan smiekli un cilvēki šeit dzīvo ar prieku par to, ka šeit ir viņu 

mājas, ka spīd saule un briest vīnogas. Kādā skatu kartīšu tirgotavā pie sienas ir gravējums: 

Dievs devis laiku. Ka jāsteidzas, viņš nav teicis… 

svētdiena, 17.12. 

Čenstohova – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22:00 

 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 95 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 85 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 4 naktis divvietīgās istabās (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 ceļojuma programmā minētajos apskates objektos   

• sabiedriskā transporta izmaksas 
  

Iespējamās papildizmaksas  (2022. gada cenas) EUR 

Vīne ekskursija Operas ēkā 15 

Ķeizaru kapenes 10 

ekskursija Šēnbrunas pilī no 28 

Hofburgas ķeizaru apartamenti 15 

muzeji Vīnē no 12 

transporta biļete (1 brauciens) 3 

Melka ekskursija klosterī ar vietējo gidu 17 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 13.09. EUR 100 līdz 14.11. atlikusī summa 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 13.09. pēc 13.09. pēc 14.11. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 100 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 03.12. var 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

