
 
                              

          MALTA UN GOCO -                 
VIDUSJŪRAS  

NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS   
 

 07.10. – 14.10.   8 dienas 3*+ viesnīcā     EUR  595 

4*+ viesnīcā     EUR  745 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 
ceturtdiena, 07.10.  
Rīga – Valleta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***(*)viesnīca Maltā   

 04:00 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 06:10 – 07:25 lidojums Rīga – Frankfurte (Lufthansa) 

 09:15 – 11:45 lidojums Frankfurte – Valleta  (Lufthansa)  

 transfērs uz viesnīcu, brīva pēcpusdiena atpūtai Vidusjūras krastā 

SUNFLOWER***+  http://sunflowerhotel.com.mt 
Sunflower Hotel*** ir viena no labākajām 3* viesnīcām Maltā, Qawra kūrortā, 10 min. gājiena 

attālumā no jūras un St.Pauls līča promenādes. Viesnīcai ir baseins uz jumta, baseins telpās, 

bezmaksas bezvadu internets. Katrai istabai balkons  

DOLMEN RESORT ****+  www.domen.com.mt/en 
Dolmen Resort**** ir viena no labākajām 4* viesnīcām Maltā, pilnībā renovēta 2016.gadā, atrodas 

tūristu iecienītajā Qawra kūrortā Vidusjūras krastā pie St.Pauls līča 

 viesnīcas aprīkojums: 4 restorāni (Maltas un Vidusjūras virtuve), bāri, 4 baseini, fitnesa, SPA un 

labsajūtas centrs, plaša atpūtas zona ar atpūtas krēsliem, bāru (klinšains krasts um smilšaina 

pludmale), Wi-Fi pārklājums. Velosipēdu un laivu noma, ūdens aktivitāšu iespējas 

piektdiena, 08.10.  – 

trešdiena 13.10. 
Malta 

 

***(*)viesnīca Maltā   

 atpūta pie Vidusjūras, viesnīcas baseiniem vai ekskursiju programma  
Iespējams iegādāties 3 dienu ekskursiju programmu MALTAS KLASIKA (170 EUR, gids, 

transports, ieejas maksas, pusdienas katru dienu) un trīs papildus ekskursijas.  

Dalība ekskursijās tiek garantēta, ja to piesakiet un apmaksājiet līdz 06.09.2021!   

ceturtdiena, 14.10. 
Valleta – Rīga 

 ~ 09:00 transfērs uz lidostu  

 12:40 – 15:20 lidojums Valleta - Frankfurte 

 20:50 – 23:55 lidojums Frankfurte – Rīga 

 
 

 

 

 

 

 

VIDUSJŪRAS VILINĀJUMS 

Malta – salu arhipelāgs Vidusjūrā starp Sicīliju Itālijas dienvidos un Ziemeļāfriku. 

Maltā jūtama vēstures gadsimtu elpa, teikām un nostāstiem apvītas grotas, jūras līcīši un 

fantastiski dārzi. Salas neatņemama sastāvdaļa ir patīkamais Vidusjūras klimats 

 

 
 

2021 



PIEMAKSA PAR KOMFORTU UN ATLAIDES 

Pakalpojums  SUNFLOWER*** DOLMEN**** 

bērnam līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot)  EUR 545  EUR 695 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā EUR 125 EUR 170 

piemaksa par vakariņām *  EUR 95*  EUR 130* 

*ēdināšanas pakalpojums pieejams, ja to piesaka un apmaksā visas personas, kas dzīvo vienā istabā! 

CEĻOJUMA CENĀ ietilpst:  

 lidojumi Rīga – Frankfurte – Valleta – Frankfurte – Rīga, lidostu nodokļi 

(ēdināšana nav ieķauta) 

 bagāžas pārvadāšana (rokas 8 kg, nododamā bagāža 20 kg) 

 transfērs no lidostas uz viesnīcu un atpakaļ 

 7 naktis izvēlētā viesnīcā ar brokastīm – 3* Sunflower vai 4* Dolmen Resort 

 Impro grupas vadītājs – gids 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt un ņemt 

līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).Uzziņai: 

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

CEĻOJUMA CENĀ neietilpst: 

 ekskursiju programma, personīgie izdevumi, dzeramnaudas 

CEĻOJUMAM NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI:  

 LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma 

beigām !! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un 

uz 50 gadiem izdotās), nav derīgas ceļošanai 

 LR nepilsoņu pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām 

  PIETEIKŠANĀS CEĻOJUMAM:  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 06.08.  EUR 270 (3*)/EUR 285 (4*) līdz 06.09. atlikusī summa 

Ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot. 

  ATTEIKŠANĀS NO CEĻOJUMA:  

atteikšanās datums līdz 06.08. pēc 06.08. pēc 06.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 (3*)/ EUR 270 (4*) visa summa 

Iemaksāto summu līdz 22.09. var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā.  

PIETEIKŠANĀS EKSKURSIJĀM: 
Lai ekskursijās vieta būtu garantēta, iesakām tās rezervēt iepriekš, apmaksājot ne vēlāk kā līdz 06.09.2021!  

Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 12 dalībnieki)!  

Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams apskatei, tas tiks aizvietots ar 

līdzvērtīgu, vai atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta ieejas biļešu vērtībā.  

Atsakoties no ekskursijas līdz 14 dienas pirms ceļojuma, jūs zaudējiet 10 EUR, mazāk kā 14 dienas pirms – visu summu. 

   

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 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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


Ekskursiju programma un cenas vienai personai! 

MALTA UN GOCO  
VIDUSJŪRAS NOSLĒPUMAINĀKĀS SALAS   

Iespējams iegādāties 3 dienu ekskursiju programmu MALTAS KLASIKA un trīs papildus ekskursijas 

MALTAS KLASIKA (170 EUR, bērniem līdz 12.g.v. 139 EUR) - trīs dienu ekskursiju programma, kas piedāvā apskatīt 

Maltas un Goco salu interesantākās vēstures vietas, krāšņākos dabas skatus, un nobaudīt salām raksturīgas maltītes. 
Cenā ietilpst: transports (autobuss, prāmis), vietējais krieviski runājošs gids, ieejas maksas apskates objektos, pusdienas. 

Ekskursijas var tikt mainītas vietām (laika apstākļu vai citu, no Impro neatkarīgu iemeslu dēļ) 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 08.10. 

Malta, Hagar Qim 

PAPILDUS EKSKURSIJA – Maltas dienvidu piekraste ar zvejnieku ciematiem (pusdienas ekskursija) 

 Marsaxlokk zvejnieku ciemats un kolorītais tirgus  

 Zurrieq ieleja un iespēja doties ar laivu uz Zilo grotu (labos laika apstākļos un par papildus samaksu 

11EUR) – savdabīgas grotas un alas dienvidu piekrastes klintīs, pusdienas, brauciens caur vīna laukiem 

 Hagar Qim – sakrālais komplekss, kas tiek uzskatīts par vienu no senākajiem pasaulē 

Ekskursijas cena  48 EUR, bērniem līdz 12.g.v. 36 EUR. Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, krieviski 

runājošs gids 

sestdiena, 09.10. 

Malta, Valleta   
 

 

MALTAS KLASIKA – 1. Galvaspilsēta Valleta un Triju pilsētu rajons (pilnas dienas ekskursija); 

Atsevišķas ekskursijas cena 60 EUR (bērniem līdz 12.g.v. 50 EUR) 

 Valleta, Maltas galvaspilsēta de facto, Baracca dārzi, bastions ar iespaidīgu lielās ostas panorāmu 

 greznā Sv. Jāņa katedrāle liecina par Maltas Ordeņa un dinastiju vēsturi. Kapelā apskatāms Karavadžo 

gleznojums. Sers Valters Skots izteicies, ka katedrāle ir iespaidīgākais, ko viņš redzējis šajā pasaulē  

 Grand Master Palace (apskate no ārpuses). Pusdienas 

 iepretī Valletas lielajai ostai atrodas vēsturiskais Triju pilsētu rajons, kas bijis Maltas Ordeņa sākotnējā 

apmešanās vieta. Dosimies garām Cospicua, lai paklaiņotu pa Vitoriosas šaurajām ieliņām 

 dosimies izbraucienā ar laivu gar seno ostu un tās līcīšiem  

svētdiena, 10.10. 
Malta – Gozo 

 – Malta    

 

MALTAS KLASIKA – 2. Ekskursija uz Goco salu (pilnas dienas ekskursija); Atsevišķas ekskursijas 

cena 65 EUR (bērniem līdz 12.g.v. 55 EUR) 

Brauciens ar prāmi (25 min) līdz Goco salai – Maltas arhipelāga otrai lielākajai salai, kas izvietota uz trīs 

pakalniem un ir zaļāka un gleznaināka par Maltu. Apmeklēsim:  

 Goco salas galvaspilsētu Viktoriju jeb Citta Vittoria  

 netālu no Viktorijas atrodas Xlendi līcis, fjordveidīgs jūras līcis ar klinšainiem krastiem    

 Qala Belvedere skatu laukums. Pusdienas. Savdabīgā Dwejra Inland Sea – sālsūdens lagūna, kas 

veidojusies no smilšakmenī izgrauztas jūras grotas (iespēja doties izbraucienā ar laiviņu (no 6 EUR))    

 brīvais laiks pastaigai vai pirkumiem – Goco lepojas ar vilnas un mežģīņu izstrādājumiem   

pirmdiena, 11.10. 
Malta 

 

 

PAPILDUS EKSKURSIJA – Tā dzīvo aristokrāti! ( ½ dienas ekskursija)  
Ekskursijas cena 39 EUR (bērniem līdz 12.g.v. 29 EUR). Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, 

krieviski runājošs gids, ieejas maksa Palazzo Parisio, vīna darītavas apmeklējums un degustācija 

 Palazzo Parisio – grezns dzimtas savrupnams, kuru dēvē par Mazo Versaļu, tas ļauj ieskatīties Maltas 

aristokrātu ikdienā. Interjeru grezno freskas, marmors, spoguļu zāle un neparasti gleznojumi, parks tiek 

uzskatīts par vienu no skaistākajiem Eiropā  

 sena vīna darītava un degustācija – Maltas vīna pagrabi lepojas ar 400 gadu vēsturi un vīna darīšanas 

tradīcijām; ieskatīsimies vīna pagrabos, uzzināsim par vīna kultūru šajā Vidusjūras zemē un nogaršosim!  

otrdiena, 12.10. 
Malta, Mdina  

 

MALTAS KLASIKA – 3. Ieskats vēsturē un tradīcijās – senā citadele Mdina, Mostas doms, amatnieku 

tirdziņš, Dingli klints un San Anton botāniskais dārzs (pilnas dienas ekskursija) Atsevišķas 

ekskursijas cena 60 EUR (bērniem līdz 12.g.v. 50 EUR) 

 Mostas Doms – (apskate no ārpuses) savdabīgas arhitektūras, krāšņu gleznojumu un iespaidīgu skulptūru 

dievnams, kuru dēvē par visas Maltas baznīcu; nelielais Ta’Qali ciemats ir slavens ar vietējo amatnieku 

izstrādājumu tirdziņu  

 Mdina – Maltas senā galvaspilsēta, dēvēta par Kluso pilsētu. Pastaiga pa tās šaurajām ieliņām, ko ieskauj 

viduslaiku cietokšņu mūri. Grieķu vārti. Maltai unikālās katakombas. Pusdienas 

 skats uz atklāto jūru no Dingli klints un eksotiskiem augiem bagātais San Anton botāniskais dārzs 

trešdiena, 13.10.  
Malta 
 

 

PAPILDUS EKSKURSIJA – Kruīzs gar Maltas un Goco piekrasti (pilnas dienas ekskursija)  

Ekskursijas cena 45 EUR (bērniem līdz 12.g.v. 30 EUR). Cenā ietilpst: transporta pakalpojumi, kruīzs, 

pusdienas un dzērienu bars (ūdens, sulas, alus, vīns) 

 atpūtas izbrauciens Vidusjūrā ar jahtveidīgu kuģīti gar Maltas un Goco piekrasti, apstājoties Comino un 

Zilajā lagūnā. Comino – tikai 3,5 km² liela sala Maltas arhipelāgā, pelde Zilajā lagūnā (papildus iespēja 

piebraukt tuvāk lagūnai EUR15), pusdienas (uzkodas un siltie ēdieni) un dzērienu bārs 
 

2021 


