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BAROKA LAIKA ČEHIJA – 

PRĀGA, ČESKY KRUMLOV, 

OLOMOUCA 
 

 

 

 

 

 

 

 09.08. – 15.08. 7 dienas EUR 280  

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 09.08. 

Rīga – Vroclava 

 viesnīca pie Vroclavas 

• 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena,  10.08. 

Vroclava – Broumov 

– Kuks – Kutna Hora 
- Prāga 

 

 

 

 

***viesnīca Prāgā 

• Broumovā atrodas viens no izcilākajiem sakrālās arhitektūras pieminekļiem Čehijā – Broumovas 

benediktiešu klosteris. 1999. gadā baznīcā tika atklāta Turīna līķauta kopija 

• Kuksas (Kuks) sv. Trīsvienības baznīca un slimnīca ir viens no izcilākajiem baroka arhitektūras 

pieminekļiem Čehijā. 17. gs. sākumā grāfs Františeks Antonins Šporks atklājis šeit minerālūdens 

avotus, izveido kūrortu, kļuva par aristokrātu iecienītu atpūtas vietu  

• Kutna Horas pilsēta radās 13. gadsimta otrajā pusē, kad te sāka dzīvot kalnrūpniecībā nodarbinātie 

strādnieki. Šodien mazpilsēta vilina tūristus ar savu senatnīgo elpu, kuru var sajust, apskatot 

kādreizējo sudraba monētu kaltuves vietu – Itāļu pagalmu, raugoties uz Sv. Barbaras baznīcu, kuras 

trīs iespaidīgos telts formas torņus var redzēt pāri pilsētai 

trešdiena, 11.08. 

Prāga 
 

 

 

 

 
 

 

***viesnīca Prāgā 

• atrazdamās Eiropas krustcelēs, Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no Eiropas 

skaistākajām galvaspilsētām. Skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, kura maģiskais 

skaitlis, kā apgalvo čehi, ir 135797531. Klasiskā Prāgas ainava – Prāgas Kremlis un gotiskā Sv.Vita 

katedrāle, Zelta ieliņa, kurā savulaik strādājuši zeltkaļi, Vecpilsētas laukums un slavenais 

astronomiskais rātsnama pulkstenis, kurš 590 gadu laikā labots trīs reizes. Kā Parīzē ir Elizejas 

lauki, tā Prāgā ir Vāclava laukums – centrālais bulvāris, kultūras, tirdzniecības un sabiedriskais 

centrs. Nobaudīt knēdeļus, beherovku, alu... kādā no čehu alus krogiem. Jo, kā apgalvo čehi: 

Kolumbs vēl nebija atklājis Ameriku, bet mēs šeit jau dzērām alu… 

• čehu folkloras vakars ar vakariņām un alus degustāciju  

      (lūdzam pieteikties vakariņām un degustācijai līdz 22.07., veicot iemaksu EUR 30.00) 

ceturtdiena, 12.08. 

Prāga – Česky 
Krumlov 

**viesnīca  

Česky Krumlovā 

• Česky Krumlov UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā iekļautā vēsturiskā pilsēta, kura 

apbur ar šauro ieliņu labirintiem, majestātisko viduslaiku pili, kas tapusi sešu gadsimtu laikā un 

meistarīgi iekombinēta vietā, kur Vltavas upe met līkumu. Ūdensdzirnavas, laternas, dakstiņu 

jumti, baroka laika teātris – tā ir tikai daļiņa no vērtībām, kas padara tikšanos ar šo pilsētu par īpašu 

piedzīvojumu!  

piektdiena, 13.08. 

Česky Krumlov – 

Jindrihov Hradec - 
Brno 

 

 
 

 
**viesnīca Brno 

• Jindrihov Hradec – viena no skaistākajām Dienvidbohēmijas pilsētām, atrodas starp viduslaiku 

zivju dīķiem. Klusās pilsētas centrs ir laukums Nàmèstì Mìru, kuram apkārt atrodas košos toņos 

krāsoti nami, atjaunoti pēc 1801. gada ugunsgrēka 

• Sv. Jana Nepomuka baznīca (UNESCO) pie Žďár nad Sázavou ir viena no vērtīgākajiem baroka 

stila pieminekļiem Čehijā. Galvenais arhitektoniskais un motīvs ir cipara 5 simbolika - baznīcas 5 

altāri, 5 kapelas, 5 zvaigznes, 5 torņi 

• Brno – nozīmīgs dienvidu Morāvijas centrs. Jau senatnē šeit bija svarīgs tirdzniecības ceļu 

krustpunkts, kurš gan simboliski, gan praktiski savienoja austrumus ar rietumiem un dienvidus ar 

ziemeļiem 

http://www.czechtourism.com/c/broumov-monastery/
http://www.czechtourism.com/c/broumov-monastery/
http://www.czechtourism.com/c/zdar-nad-sazavou-unesco-zelena-hora-pilgrimage-church-of-st-john-nepomuk/


sestdiena, 14.08. 

Brno – Olomouca – 
Lodza 

 

 

 

 
 

**viesnīca Lodzā 

• krāšņās Sloupsko–Šošuvske stalaktītu alas  

• Olomoucké tvarůžky pirmo reizi rakstos minēti 1452.gadā, kā lauku siers. Par Olomoucas sieru to 

sāka dēvēt tikai 19. gadsimtā un pateicoties tam, ka iegādāties to varēja tikai Olomoucas tirgos. 

Siera muzejs un degustācija  

• Olomouca -  viena no skaistākajām Morāvijas pilsētām pie Morāvas upes, kādreizējais katoļu 

arhibīskapijas centrs, kuras vēsturisko centru rotā Svētās Trīsvienības baroka kolonna (UNESCO), 

renesanses stila rātsnams ar astronomisko pulksteni, sv.Vāclava katedrāle, 18.gs. baroka strūklakas. 

Lonely Planet pirms vairākiem gadiem nosauca Olomoucu kā skaistāko maz zināmo Eiropas pilsētu, 

kuru noteikti jāapmeklē 

svētdiena, 15.08. 

Lodza – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 21.00  
 

          Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 85 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 265 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  
• 6 naktis viesnīcās 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 apskates objektos  
• sabiedriskā transporta izmaksas, pusdienas, vakariņas             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                      

* tabulā minētas 2020. gada cenas. 1 EUR ~ 25 CZK (čehu kronas)  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100  līdz 11.05. EUR 120 līdz 09.07. atlikusī summa 

•  ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu   rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 11.05. pēc 11.05. pēc 09.07. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 27.07.var pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase. 

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 

 

          Iespējamās papildizmaksas * CZK EUR 

Broumovas klosteris 130 5.20 

Kuks 160 6.40 

Sv.Barbaras baznīca Kutna Horā 120 4.80 

Česky Krumlov pils no 350 no 14 

Prāgas Hrada kompleksā biļete  250 – 350 10 – 14 

Sv.Vita katedrāles tornis 150 6 

Folkloras vakars un vakariņas Prāgā  30 

75 min biļete sabiedriskajā transportā Prāgā 35 1.40 

Sv. Jana Nepomuka baznīca 110 4.40 

Stalaktītu alas 160 6.40 

Siera muzejs un degustācija 200 8 

http://www.czechtourism.com/tourists/cultural-heritage/a-unesco/c-olomouc-unesco-column-of-the-holy-trinity/
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte
http://www.czechtourism.com/c/zdar-nad-sazavou-unesco-zelena-hora-pilgrimage-church-of-st-john-nepomuk/

