2021

ŠVARCVALDE, ŠVĀBIJA
UN ROMANTISKĀ
BAVĀRIJA

10.07. – 16.07.
diena, maršruts
sestdiena, 10.07.
Rīga – Zlotorija
***viesnīca Zlotorijā
svētdiena, 11.07.
Zlotorija – Baucene –
Rēgensburga
*** viesnīca
Rēgensburgā
pirmdiena, 12.07.
Rēgensburga –
Kelheima –
Nordlingena

***viesnīca viesnīca
Nordlingenā
otrdiena, 13.07.
Nordlingena –
Eslingene –
Sindelfingena
***viesnīca pie
Sindelfingenas
trešdiena, 14.07.
Sindelfingena – Bad
Urach - Sindelfingena

***viesnīca pie
Sindelfingenas
ceturtdiena, 15.07.
Sindelfingena –
Tiberga – Frankfurte

***viesnīca pie
Frankfurtes

7 dienas

EUR 550

notikumi, apskates objekti
• 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas
• brauciens caur Lietuvu, Poliju

• Baucene (Bautzen) atrodas Šprē upes krastā. „Torņu pilsēta” (Reichenturm, Alte Wasserkunst)
– Baucene priecē ceļotājus ar precīzi restaurēto vecpilsētu! Uzraksti pilsētā ir lasāmi gan vācu,
gan sorbu valodā, jo Baucene ir Vācijā dzīvojošo sorbu kultūras centrs
• 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!
• Walhalla – Bavārijas karaļa Ludviga I celtne pie Donavas. Marmora piemiņas templis
vāciešiem pēc Atēnu Akropoles Pantenona parauga, kurā ievietoti 121 marmora krūšutēli un
64 piemiņas plāksnes
• 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. Atgriešanās ar kuģīti pa Donavu, apskatot aizu no upes puses!
• Nordlingena (Nördlingen) – kolorītā pilsēta paslēpusies aiz iespaidīga aizsargmūra, kurs, laika
zoba neskarts, ir pilnībā saglabājies kopš viduslaikiem
• Dinkelsbīle ir saglabājusies tik labi, kā reti kura Vācijas viduslaiku pilsēta. Deutsches Haus ir
skaistākais pildrežģu arhitektūras paraugs
• pastaiga pa vīna dārzu ieskauto Eslingenes (Esslingen) pilsētu Nekāras upes krastā. Šeit top
slavenais vācu dzirkstošais vīns Kessler! Vīna darītavas apskate un degustācija!
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
• 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. Jāņem līdzi
peldkostīms, dvielis un čības!
• 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

piektdiena, 16.07.
Frankfurte - Rīga

• Mainca – Reinzemes-Pfalcas federālās zemes galvaspilsēta. Vēlīnā romānikas stilā celtais sešu
torņu Doms simbolizē kūrfirstu varu – te kronēja vācu ķeizarus. Vecpilsēta ar pildrežģu mājām,
Sv.Stefana baznīca ar Marka Šagāla veidotajām logu vitrāžām. Pilsētas ievērojamākais cilvēks
ir Johans Gūtenbergs – grāmatu iespiešanas izgudrotājs Eiropā
• transfērs uz lidostu
• 18.40-21.50 lidojums Frankfurte - Rīga

Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcā
piemaksa par papildvietu autobusā
ceļazīmes cena bērniem no 12 g.v. līdz 16 g.v. (ieskaitot)

•
•
•
•
•

EUR 140
EUR 90
EUR 530

Ceļazīmes cenā ietilpst
lidojums Frankfurte- 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
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnaudas personālam
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas)
vīna degustācija un ekskursija Kessler
Tribergas ūdenskritums
panorāmas pacēlājs Feldberg
Bad Urach termālie baseini Alb Thermen SPA
Walhalla
kuģītis no Veltenburgas klostera līdz Kelheim

EUR
18
6
15
no 15
5
15

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 200
līdz 13.04. EUR 180 līdz 09.06. atlikusī summa
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 13.04.
pēc 13.04.
pēc 09.06.
zaudētā summa
EUR 100
EUR 200
visa summa
• iemaksāto summu līdz 01.07. 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

