VIENS EZERS –
ČETRAS KALNU ZEMES
2021

Vācija, Austrija, Šveice, Lihtenšteina

23.07. – 29.07.
diena, maršruts

piektdiena, 23.07.
Rīga – Milāna –
Rāvensburga

***viesnīca
Ravensburgā
sestdiena, 24.07.
Rāvensburga –
Schruns – Lindava
– Rāvensburga
***viesnīca
Ravensburgā
svētdiena, 25.07.
Rāvensburga –
Schaffhausen –
Mērsburga Rāvensburga

***viesnīca
Ravensburgā
pirmdiena, 26.07.
Rāvensburga –
Triberga – Gutach –
Rāvensburga

***viesnīca
Ravensburgā
otrdiena, 27.08.
Rāvensburga – Davos
- Rāvensburga
***viesnīca
Ravensburgā
trešdiena, 28.07.
Rāvensburga –
Lihtenšteina – Milāna
***viesnīca pie
Milānas

7 dienas

EUR 825

notikumi, apskates objekti

• 06.05 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 08.05. – 09.50 lidojums Rīga – Milāna
• Lugāno (Lugano) – lielākajā pilsētā Šveices itāliskajā daļā, kur pat pica garšo kā Itālijā. Pilsēta
ir izvietojusies pie sekla līča Lugāno ezera ziemeļu piekrastē. Vecpilsētā var izbaudīt itāliešu
stila arhitektūru ar laukumiem, stāvām ielām un šaurām līkloču ieliņām. Daļu mūža šeit pavadīja
Rainis un Aspazija. Stāvot pie viņu mājas Kastaņolā un raugoties
• Montafon – Austrijas Foralbergas federālās zemes iecienītākais kalnu reģions, kurā
"satiekas" četras valstis – Austrija, Lihtenšteina, Šveice un Vācija. 39 km garajā Montafon kalnu
ielejā izvietojušies 11 ciemati (600 – 1450 m v.j.l.), kur tos ieskauj kalnu grēdas ar virsotnēm
līdz pat 3312 m v.j.l. (Pitz Buin). Ielejā ir ideāli sakārtota infrastruktūra jebkurām aktivitātēm,
protams, arī marķētas un perfekti izstrādātas kalnu pastaigu takas! Pārgājiena ilgums –
aptuveni 2-3 stundas
• Lindava (Lindau) – viena no skaistākajām un interesantākajām pilsētiņām Bodensee ezera
krastā, kur saglabājusies brīnišķīga vecpilsēta pastaigai un atpūtai!
• Reinas ūdenskritums tiek uzskatīts par varenāko Eiropā. Ūdenskritumu var sadzirdēt jau no
liela attāluma un vislabāk tā spēku var sajust, piebraucot ar laiviņu pie pašas klints. Labos laika
apstākļos iespējams uzkāpt klintī, kura paceļas pa vidu mutuļojošajam ūdenim
• Mainavas sala – paradīze tiem, kuri mīl ziedus, kokus, eksotiskus augus. Bādenes lielhercogs
Frīdrihs I 19. gs. no saviem ceļojumiem pārveda un uz salas iestādīja dažādus tropiskus augus
• Bodenes ezers (Bodensee), sava lieluma dēļ saukts arī par Švābu jūru, pieder Vācijai, Austrijai
un Šveicei. Ezers ir lielākā Viduseiropas dzeramā ūdens krātuve. Īss, bet ainavisks brauciens ar
kuģīti no Mainavas salas uz Mērsburgu
• Mērsburga (Meersburg) – vīna dārzu ieskauta gleznaina pilsēta ar vecāko apdzīvoto pili Vācijā
• Švarcvalde jeb, burtiski tulkojot, melnais mežs pieder pie Vācijas gleznainākajiem rajoniem,
kas ir slavens ar savu Kirschwasser (ķiršu šņabi) un Schwarzwalder Kirschtorte (ķiršu torti)!
• Vācijas augstākais Tribergas ūdenskritums arī atrodas Švarcvaldē. To veido Gutahas upes
ūdeņi ktītot 7 kaskādēs no 163 m augstuma. Pastaiga, ejot pa kaskāžu taku
• pasaules lielākais dzegužpulkstenis (Kuckkucksuhr) Schonachbach pulksteņu parkā
• Vogtsbauernhof brīvdabas muzejs ar Švarcvaldes vecākajām mājām Gutahā (Gutach)
• Davosa un Klosters – divi kalnu kūrorti Šveices austrumu daļā, kuros ieteicams meklēt aktīvo
atpūtu kā ziemā tā vasarā. Šeit jūs neatradīsiet senu vēsturiskus pieminekļus, bet ja paveiksies,
sastapsieties aci pret ar kalnu murkšķiem vai vērosiet, kā klusumā zilajās debesīs planē
zeltgalvainais ērglis. Lai tuvāk iepazītu šo Alpu daļu, izvēlēsimies kādu no vairāk nekā 100
pastaigu takām. Pārgājiena ilgums – aptuveni 3-4 stundas
• Sentiss (Säntis) kalns paceļas 2504 m augstumā. Skaidrā laikā no kalna virsotnes paveras skats
uz Bodenezeru, Švarcvaldi, Cīrihes ezeru un Glarnas Alpiem
• Eiropas pundurvalsts Lihtenšteina. Lihtenšteina ir vieta, kur pašā Eiropas vidū var atrast
neskartu dabu. Virs galvaspilsētas Vaducas paceļas firstu pils, kas parāda Lihtenšteinu gan kā
monarhiju, gan kā demokrātisku valsti. Kartē Lihtenšteinu kārtīgi var ieraudzīt tikai ar lupu, taču
tā kļuvusi par modernu industrijas, pakalpojumu un tūrisma zemi!

ceturtdiena, 29.07.
Milāna – Rīga

• transfērs uz lisostu
• 10.40 – 14.20 lidojums Milāna – Rīga

Pārgājieniem kalnos nepieciešami ērti kalnu vai sporta apavi, ērts apģērbs,
lietus apmetnis, silts džemperis vai jaka, saulesbrilles, neliela mugursoma!
Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā
piemaksa, ja vēlaties papildvietu autobusā
ceļazīmes cena bērniem no 12 g.v. līdz 16 g.v. (ieskaitot)

EUR 160
EUR 70
EUR 805

Ceļazīmes cenā ietilpst
• lidojums Rīga – Milāna – Rīga, lidostu nodokļi, nododamā
bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg;
• komfortabls autobuss ceļojuma laikā;
• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās *** viesnīcās;
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi;
• veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas
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 maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;
• personīgie izdevumi, sabiedriskais transports;
• pusdienas, vakariņas, dzeramnaudas apkalpojošajam personālam
Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas)
apskates vilcieniņš Lihtenšteinā
Šonahbahas pulksteņu parks Vācijā
Gutahas brīvdabas muzejs Vācijā
Tribergas ūdenskritums Vācijā
Švarcvaldes torte, Kirschwasser un kafija
Mainavas sala Vācijā
Kuģītis no Mainavas uz Mērsburgu
Mērsburgas pils
pacēlāji Montafon kalnu reģionā Austrijā

EUR
8
2
10
5
15
18
8
13
no 17

Reinas ūdenskritums Šveicē (ar kuģīti)
Sentiss (Säntis) pacēlājs Šveicē
pacēlāji Davosas, Klosters-Serneus kalnos

CHF
20
45
no 52

Valūtas kurss: 1 EUR ~ 1,07 CHF (Šveices franki)

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250 līdz 21.04. EUR 280 līdz 18.06. atlikusī summa
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums līdz 21.04. pēc 21.04.
pēc 18.06.
zaudētā summa
EUR 125
EUR 250
visa summa
• iemaksāto summu līdz 08.07. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga
vēl 3 mēnešus pēc 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
www.draugiem.lv/impro
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256
www.facebook.com/improcelo
e-pasts: impro@impro.lv
skype: impro.info
www.twitter.com/impro_celo
www.impro.lv

EUR
18.70
42.05
48.60

