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BĀDEN BĀDENE,  

ŠVARCVALDE, ELZASA,  

REINAS UN MOZELES IELEJAS 

 

 

 
 

 

 

 18.08. – 26.08. 9 dienas 675 EUR 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

trešdiena,  18.08. 

Rīga – Štutgarte – 

Baden Badene 
 

 
 

***viesnīca pie Bāden 

Bādenes 

• 10.20  tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

• 12.20-13.35 lidojums Rīga – Štutgarte 

• Bāden Bādene – elegants kūrorts, kuru savulaik bija iecienījuši eiropiešu aristokrāti no Krievijas 

līdz Portugālei un kuru vēl aizvien pazīst kā „Eiropas vasaras galvaspilsētu”, ir arī viena no 

Vācijas senākajām pilsētām, jo pirms romiešu ienākšanas mūsu ēras 80. gadā šajā vietā atradusies 

ķeltu apmetne. Pilsētas Trinkhalle ir pieejama gan viesiem, gan vietējiem iedzīvotājiem, lai katrs 

pats varētu novērtēt ūdeņu dziednieciskās īpašības 

• atpūta un relaksācija Bāden Bādenes Caracalla termās www.carasana.de 

ceturtdiena, 19.08. 

Baden Baden – 

Mummelsee – Triberg 
– Colmar 

 

***viesnīca pie 

Kolmāras 

• Švarcvalde jeb, burtiski tulkojot, „melnais mežs” pieder pie Vācijas gleznainākajiem rajoniem, 

kas ir slavens gan ar savu Kirschwasser (ķiršu šņabi), gan Schwarzwalder Kirschtorte (ķiršu torti) 

• teikām un leģendām apvītais kalnu ezeriņš - Mummelsee  

• Tribergas ūdenskritums krīt 7 kaskādēs no 163 m augstuma, to nereti dēvē par varenu un 

dimdinoša dabas izrādi  

• 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, 20.08. 

Colmar – Freiburg –– 
Colmar 

 ***viesnīca pie 

Kolmāras 

• Freiburga – gotikas, studentu un vīna pilsēta, kas pazīstama ar universitāti, katedrāli, Valsts 

vīnrūpniecības institūtu, ūdens kanāliņiem un Reinas oļu mozaīkām ielas bruģī 

• panorāmas pacēlājs uz 1284 m augsto Schauinsland kalnu, no kurienes labos laika apstākļos var 

redzēt gan Freiburgas pilsētu, gan Reinas ieleju 

• ainaviskais, iespaidīgais Todtnauer ūdenskritums 

sestdiena, 21.08. 

Colmar – Eguisheim - 
Ribeauville – Colmar 

 

 
***viesnīca pie 

Kolmāras 

• vīna, puķu un piparkūku mājiņu valstība Elzasa (d`Alsace) , kur veiksmīgi apvienojies vācu 

pedantisms un franču šarms! Elzasas vīna ceļš ir vairāk kā 180 km garš un izdekorēts ar 

gleznainām, ziedos slīgstošām pilsētiņām. Elzasas vīnu degustācija 

• Kolmāra pazīstama kā Elzasa reģiona tirdzniecības centrs, caur kuru, sākot no 16.gs., veda cauri 

vīnu. Kolmāra pazīstama arī kā Petit Venise jeb mazā Venēcija 

• apburošā, trīs cietokšņa vaļņu ieskautā Francijas skaistākā ciemata titula ieguvēja Egisaima  

• Ribovila – viena no Elzasas vīna ceļa izskaistinātajām puķu pilsētiņām, slavena ar rislinga vīniem 

svētdiena, 22.08. 

Colmar  – Strasbourg - 

Trier 

***viesnīca pie Trīres 

• Elzasas vēsturiskā galvaspilsēta – pašapzinīgā un neatkarīgā un šarmantā Strasbūra. Vizināšanās 

ar kuģīti pa Illes upi, izbraucot cauri slūžām, izzinot pilsētas vēsturi, aplūkojot Strasbūras 

vēsturisko centru, tiltus un Eiroparlamenta ēku. Par Mazo Franciju dēvētais kvartāls, kurā dominē 

pildrežģu ēkas 

pirmdiena, 23.08. 

Trīre – Bernkastel-

Kues – Cochem  – 
Koblenz 

 

 

 

***viesnīca pie 

Koblencas 

• Vācijas vecākā pilsēta Trīre. Romiešu celtie pilsētas vārti – Porta Nigra, romiešu amfiteātris, 

Romas ķeizaru termu drupas, kas bija vienas no vislielākajām Romas impērijas laikā. Romiešu 

tilts pār Mozeles upi un vīnogulāju dārzi terasēs 

• Mozele – lielākā Reinas pieteka. Abpus upei pāri bezgalīgajiem vīna dārziem, kuros aug izcilas 

gaišo vīnogu šķirnes, slejas romantiskas pilis, kas kopā veido apburošu ainavu 

• Bernkastel – Kues apskate, baudot Mozeles ielejas šarmu un vīnu degustācija 

• Kohemas pilsētas apkaime ir viens no iecienītākajiem reģioniem Vācijā, kur pavadīt brīvdienas. 

Romantiski vīna dārzi, unikāla upes ieleja un Mozeles metropole Kohema, kuras dominante ir 11. 

gadsimtā celtā pils 

http://www.carasana.de/


otrdiena, 24.08.  

Koblenz – 

Rūdesheima – Weimar 
 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Veimāras 

• Koblencas pilsēta atrodas vietā, kur Mozeles upe ietek Reinā, veidojot tā saukto Vācijas Trijstūri. 
Uz zemes mēles pie Mozeles ietekas ir ķeizara Vilhelma piemineklis. Mūsdienās Koblenca ir 

moderna metropole, kura piesaista daudzus apmeklētājus cauru gadu 

• Reina – Vācijas ievērojamākais ūdensceļš un viena no visgleznainākajām Eiropas upju ielejām. 

Gandrīz katra Reinas ielejas pils un klints ir leģendām apvīta. Pazīstamākā ir Lorelejas klints, uz 

kuras sēdošā skaistā jaunava apbūra kuģotājus un novērsa viņu uzmanību no zemūdens straumēm, 

sadauzot laivas pret klinti. Reinas ieleja ir piemērota vīnogu audzēšanai, no kurām tiek gatavots 

baltvīns. Brauciens ar kuģi pa Reinu 

• Droesselgasse ir centrālā Rūdesheimas iela, kur vīna svētki notiek katru dienu. Pakalnā virs 

Rūdesheimas atrodas Niederwalddenkmal – 10,5 m augsta statuja – Germania, kuru veidoja par 

godu Vācijas impērijas atjaunošanai 1871. gadā 

trešdiena,  25.08. 

Weimar – Bautzen– 
Lodza 

**viesnīca Lodzā 

• Baucene atrodas Šprē upes krastā. „Torņu pilsēta” (Reichenturm, Alte Wasserkunst) – Baucene 

priecē ceļotājus ar restaurēto vecpilsētu! Uzraksti pilsētā ir lasāmi gan vācu, gan sorbu valodā, jo 

Baucene ir Vācijā dzīvojošo sorbu kultūras centrs 

• brauciens caur Vāciju, Poliju līdz Lodzai 

ceturtdiena, 26.08.  

 Lodza – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 21.00 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 160 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

ceļazīmes cena bērniem 16 g.v. (ieskaitot) EUR 655 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Štutgarte, lidostu nodokļi, nododamā bagāža 20 kg,  

        rokas bagāža 8 kg 

• transporta pakalpojumi ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā 

• naktsmītnes **/*** viesnīcās: divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis  
• 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 maksa apskates objektos, sabiedriskais transports   
 
 

  Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas) EUR  EUR 

Bāden Bādenes Caracalla Thermen no 20  pacēlājs Rūdesheimā 8  

vīna degustācija Mozeles ielejā 15  Triberga ūdenskritums 5  

kuģis pa Reinu  12 Kolmāras apskates vilcieniņš 8  

panorāmas pacēlājs Schauinsland 12  vīna degustācija Elzasā 15  

Feldberga pacēlājs 15 kuģītis Strasbūrā 18 
       

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 18.05.  EUR 220 līdz 15.07. 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 18.05. pēc 18.05. pēc 15.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 03.08. 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, 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

