
 
 

 

 

 

 

 

 
2021  

ROMANTISKĀS 

ZIEMEĻJŪRAS MĀSAS – 

BEĻĢIJA, HOLANDE, 

LUKSEMBURGA 
 

 18.10. – 24.10. 7 dienas 775 EUR  

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 18.10.  

Rīga – Amsterdama  

 

 
 

 
 

 

 

**viesnīca pie 

Amsterdamas 

• 05.45 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 07.45 – 09.05 lidojums Rīga- Amsterdama 

• Volendama – neliela zvejnieku pilsētiņa ar suvenīru veikaliņiem, kuros pārdevēji parasti 

tērpušies tautastērpos, kas tiek valkāti ar lepnumu arī ikdienā  

• brīvdabas muzejs Zaanse Schans ar veikaliņiem, vējdzirnavām, vēsturiskām ēkām, kur 

redzams dzīvās vēstures gabaliņš – kā top siers, koka tupeles, kā tiek maltas sinepes 

• Amsterdamu veido apmēram 90 saliņas, savienotas ar vairāk nekā tūkstoš tiltiem. 

Brauciens ar kuģīti pa kanāliem ir lielisks veids, kā gūt priekštatu par kosmopolītisko un 

brīvdomīgo pilsētu. Brīvajā laikā ir vērts ielūkoties Tiso kundzes vaska figūru muzejā un 

paklīst pa Sarkano lukturu kvartālu… 

otrdiena, 19.10.  

Amsterdama – Hāga 
– Antverpene 

 
 

***viesnīca pie 

Antverpenes 

• Hāga – kaut arī pēc konstitūcijas Nīderlandes galvaspilsēta ir Amsterdama, faktiskais 

pārvaldes centrs ir Hāga, kur atrodas parlaments un valdība, dzīvo monarha ģimene. 
Sheveningena (Scheveningen) ir Hāgas pilsētas kūrorta daļa Ziemeļjūras krastā ar plašu 

smilšu pludmali 

• Madurodam – Holande miniatūrā jeb Gulivera pilsēta – Holandes ievērojamākās celtnes un 

ainavas 25 reizes samazinātā izmērā 

trešdiena, 20.10.  

Antverpene – Lira – 
Mehelena – 

St.Niklaas 
 

***viesnīca pie 

St.Niklaas  

• Antverpene (Antwerpen) – Rubensa pilsēta, Beļģijas mākslas un kultūras centrs, bet ar ostas 

pilsētas tradīcijām. Vecpilsētā ieteicams apskatīt gotisko katedrāli, Rubensa māju, Dimantu ielu, 

Jūrniecības muzeju viduslaiku pilī 

• Lira (Liere) – mājīga mazpilsētiņa Netes upes krastos 

• Mehelena (Mechelen) – viduslaikos uzplauka pateicoties audumu tirdzniecībai, bet 17. gadsimtā 

pilsēta kļuva pazīstama kā Eiropas zvanu mūzikas un zvanu liešanas cents. Šodien pilsēta lepojas 

ar Sv.Rumolda baznīcu (UNESCO) un kariljonu spēli 

ceturtdiena, 21.10.  

St.Niklaas – Ģente – 
Brige – St.Niklaas 
 

***viesnīca pie 

St.Niklaas 

• Ģente – torņu un brīvības pilsēta. Moderna lielpilsēta ar ļoti labi saglabājušos viduslaiku 

centru, kurā atrodas ap 400 ēku, kam ir piešķirts pieminekļa statuss 

• Brige – saukta arī par Ziemeļu Venēciju, jo viduslaiku pilsēta saglabājusies neizpostīta, 

ar šaurām ieliņām un kanāliem, tirgus laukumu, rātsnamu, pili, 13. gadsimta slimnīcu un 

dzīvojamajām mājām. Brige ir viens no populārākajiem ceļojuma galamērķiem Beļģijā 

piektdiena, 22.10.  

St.Niklaas – Brisele 

– Dinant- 
Luksemburga 

 
***viesnīca pie 

Luksemburgas 

• Brisele (Brussel) – pilsēta, kuru slavenu dara Atomium un pilsētas simbols čurājošais puisītis, 

Eirokvartāls, rokdarbnieču mežģīnes, beļģu alus un šokolāde... 

Centrālā Brisele ir sadalīta divās galvenajās daļās – Lejaspilsētā, kurā ietilpa vēsturiskie 17.gs. 

kvartāli, un Augšpilsētā, kas tradicionāli bija aristokrātu dzīvesvieta!  
• Dinant pilsētas nosaukums cēlies no ķeltu valodas vārdiem Divo-Nanto, kas nozīmē 

Dievišķā ieleja jeb Debesu aiza. Pilsētas citadele, no kuras paveras burvīgs skats uz pilsētu, 

tika būvēta 11.gadsimtā, lai kontrolētu Māsas upes ieleju  



sestdiena, 23.10.  

Luksemburga - 

Štutgarte 
***viesnīca pie 

Štutgartes 

• Luksemburga – lielhercogu mītnes zeme ar augstāko dzīves līmeni Eiropā. finanšu, banku 

darījumu un transporta centrs, kurā atrodas arī sens cietoksnis, daļēji klintīs izcirstā Sv. 

Miķeļa baznīca, rātsnams, katedrāle un tilti pār aizu. Luksemburgu dēvē par Ziemeļu 

Gibraltāru, pateicoties grandiozajai 23 km garajai pazemes labirintu - kazemātu sistēmai. Boka 

kazemātu apmeklējums 

svētdiena, 24.10.  

Štutgarte - Rīga 
• pastaiga pa vīna dārzu ieskauto Eslingenes (Esslingen) pilsētu Nekāras upes krastā. Šeit top 

slavenais vācu dzirkstošais vīns Kessler! 

• transfērs uz lidostu. 14.20 – 17.30  lidojums Štutgarte - Rīga 

 

            Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā 120 EUR 

piemaksa par papildvietu autobusā 90 EUR 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) 760 EUR 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• airBaltic lidojums Rīga – Amsterdama; Štutgarte – Rīga, lidostu 

 nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas 8 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 6 naktis divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam)  

ar dušu/WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un 

ņemt līdzi 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 programmā neminētos apskates objektos;  

• pusdienas, vakariņas, dzeramnaudas, personīgie izdevumi  
         

    Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas!)    EUR 

Boka kazemāti Luksemburgā 15 

Tiso vaska figūru muzejs 20 

Madurodam Holande miniatūrā 17 

kuģis pa Amsterdamas kanāliem 16 

Rubensa māja 10 

pacēlājs Dinant 8 

kuģītis pa Briges kanāliem 12 

 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

 EUR 250     līdz 20.07. EUR 270 līdz 20.09. 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma  
atteikšanās datums līdz 20.07. pēc 20.07. pēc 20.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 380 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 01.10. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte. 

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

