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ZIEMEĻPOLIJAS  

DĀRZI 
 

 

 

 
 

 

 

 05.07. – 09.07. 

07. 

5 dienas EUR 340 
 

diena, maršruts 

     

 notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 05.07. 

Rīga – Olština 

 

 

 

 

**viesnīca Olštinā 

• 07:00 izbraukšana no Rīgas autoostas.  06:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa 

pusē, starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 
• brauciens cauri ainaviskajam Mazūrijam novadam, sauktam arī par ūdeņu 

valstību, Polijā. Pilsētas un ciematiņi ar fahverka jeb pildrežģa tehnikā celtajām 
mājām atgādinās par šī Polijas reģiona interesanto un sarežģīto vēsturi laiku 
lokos 

• Mikolajki – kūrortpilsēta divu ezeru krastos, saukta arī par Polijas burāšanas 

galvaspilsētu 

ceturtdiena, 06.07. 

Olština – Tčeva – Wirty 

– Orle – Lenborka 

 

 

 

 

 

 

 **viesnīca Lenborkā 

• poļu daiļdārzu mākslas paraugs – dārzs pie Mrangovas, kuru  veidojis 

mākslas vēsturnieks, izmantojot vietējos materiālus. Dārzs apvieno baroka, 

rokoko, viduslaiku, neorenesanses stilus, kā arī austrumu dārzu elementus. 

Pieejama arī plaša stādaudzētava 

• 19. gadsimta beigās mežsaimnieks Adams Putrihs dibināja krāšņo Wirty 

arborētumu, kurā aug dažādu skujkoku sugas. Tajā tiek veikta eksotisko koku 

introducēšana un novērošana 

• Orles botāniskais dārzs ar plašu augu kolekciju un Tālo Austrumu elementiem – 

ūdens dārzs pēc labākajiem austrumu paraugiem ar tiltiņiem, skulptūrām, 

ūdenskritumiem 

piektdiena, 07.07. 

Lenborka – Hortulus – 

Gdaņska 

  **viesnīca Gdaņskā 

• dārzi, kas liks aizrauties elpai! Slavenākie un lielākie daiļdārzi visā Ziemeļpolijā – 

Hortulus. Augu labirinti, ~ 30 tematiskie dārzi un stādaudzētava. Laiks te pazūd 

nemanot, nododoties krāsu, smaržu, formu baudīšanai, dārzu mākslas 

apbrīnošanai un izziņai 

sestdiena, 08.07. 

Gdaņska – Sopota –

Olština  

 

 

 

  **viesnīca Olštinā 

• Sopota – jauks kūrorts Baltijas jūras piekrastē, ar kūrortam raksturīgu apbūvi un 

500 m garu molu, baltām smilšu kāpām un romantisku gaisotni  

• Gdaņska – šauras viduslaiku ieliņas, Motlavas krastmala ar suvenīru veikaliem 

un krodziņiem, senie nocietinājumi un Eiropā vienīgais ar cilvēka spēku 

darbināmais 14. gs. Krāna tornis, aristokrātiski greznā Marijas iela un pilsētas 

sirds – tirgus laukums ar rātsnamu, zeltā rotāto Artusa namu un Neptūna aku 

• viduslaikos dibinātais Olīvas parks ar augiem no dažādām pasaules daļām, 

mākslīgām klintīm un ūdenskritumu – dabas un vēstures apvienojums floras 

skaistumā un ērģeļu koncerts Olīvas baznīcā 

svētdiena, 09.07. 

Olština – Rīga 
• Elka - Mazūrijas pilsētiņa starp Elkas un Sonovas ezeriem ar skaistu promenādi gar 

ezera krastu  

• atgriešanās Rīga pēc 22:00  
 

 



 

    Piemaksas par komfortu 

 

 

 

           Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās viesnīcās 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;  

• pusdienas, vakariņas  
 

           Iespējamās papildizmaksas (2022. gada cenas)               PLN            

 

 

 

 

 

 

 

 
* valūtas kurss: 1 EUR ~ 4,2 PLN (Polijas zloti)  
 

           Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 05.04. EUR 100 līdz 06.06. 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
  

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 05.04.  pēc  05.04. pēc 06.06. 

zaudētā summa  EUR 50 EUR 140 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 21.06. 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 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

 

 
 

 
 

 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās  EUR 80 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 100 

daiļdārzs pie Mrangovas 20 

Orles Botāniskais dārzs 40 

Hortulus daiļdārzu grupa 80 

Tčevas dārzs 20 

Wirty arborētums 20 

Rātsnama tornis Gdaņskā 15 

Sopotas mols 125 

pusdienas, vakariņas   no 40 

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

