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 26.09. – 03.10. 8 dienas 465 EUR 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 26.09. 

Rīga – Zlotorija 
***viesnīca Zlotorijā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

pirmdiena, 27.09. 

Zlotorija – Bamberga  - 
Furth 

 

 
***viesnīca pie Furth 

• brauciens caur Poliju, Vāciju 

• Bamberga – neoficiālā Vācijas alus galvaspilsēta, viena no daudzajām Vācijas pilsētām, kura 

netika sagrauta otrajā pasaules karā, līdz ar to pilsēta ir saglabājusi savu sākotnējo šarmu. Tāpat 

kā Roma, pilsēta atrodas uz 7 pakalniem un tās arhitektūra ir veidojusies vairāk nekā 1000 gadu 

garumā. Šauras ieliņas, romantiskas fasādes un pagalmiņi, viduslaiku atmosfēra 

• Bambergas sīpola un dūmalus baudīšana vēsturiskajā krodziņā Schenkerle 

otrdiena, 28.09. 

Furth – Minhene  

 

 

***viesnīca pie Minhenes 

• Minhene (München) – Bavārijas sirds, kuru daudzi vācieši uzskata par Vācijas īsteno 

galvaspilsētu! Minhene ir kultūras, zinātnes, industrijas un alus metropole. Olimpiskais tornis un 

stadions, pilsētas laukumi, garšvielu tirgus, Vecais un Jaunais rātsnams, Dievmātes baznīca ar 

pilsētas simbolu dvīņu torņiem. Laika izjūta zūd, ieejot alus krogā Hofbräuhaus, kur alu 

pasniedz litra kausos, skan bavāriešu mūzika un var nogaršot Bavārijas balto desu Weißwurst!  

trešdiena, 29.09. 

Minhene - Schwangau – 

Oberammergau – Ettal - 
Minhene  

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Minhenes 

• Etāles klostera (Ettal) apmeklētājiem pieejamā daļa - baznīca ir viena no visievērojamākajām 

Dienvidvācijas baroka celtnēm. Jau kopš seniem laikiem klosterī tiek ražots Etāles klostera 

liķieris, kuru suvenīru veikaliņos var nopirkt arī šodien! 

Noišvānšteinas pils (Neuschwanstein Schloss) – ievērojamākā un apmeklētāju novērtētākā 

Ludviga II celtne, kas gan ir pilnīgi pretēji paša karaļa vēlmēm – viņš savas pilis labāk būtu 

nojaucis nekā ļāvis tās apmeklēt samaitātajai un ļaunajai tautai. Pils celta īstajā Vācijas seno 

bruņinieku piļu stilā – sniegbalta, uz stāvas klints un gleznaina kalnu fona, izskatās tiešām pēc 

pasaku pils. Pats karalis gan pilī uzturējies ļoti maz – tikai 172 dienas 

Lūdzam pieteikties apskatei līdz 24.08., veicot iemaksu 17 EUR, biļešu skaits ir ierobežots! 

• Vīzes baznīca (Wieskirche) – rokoko stilā celta svētceļnieku baznīca. Rakstnieks Pēters Dorflers 

teicis: Vīzes baznīca ir kāds gabaliņš debesu uz šīs ciešanu pilnās zemes 

• Oberammergava – mazpilsētiņa Bavārijas Alpos, kas ir populāra ar kokgriezumiem, 

apgleznotajām mājām un Pasijas spēlēm, kuras notiek reizi desmit gados 

ceturtdiena, 30.09. 

Minhene –– Linderhof – 
Minhene 

 

 
***viesnīca pie Minhenes 

• Vācijas augstākā virsotne Cūgšpice (Zugspitze 2964 m v.j.l.) pirmo reizi tika iekarota, nevis lai 

kāds apliecinātu savu sportisko varēšanu, bet gan lai Maksimiliāna I vadītajai Bavārijas karalistei 

varētu novilkt precīzas robežas. Šodien virsotne sasniedzama ikvienam  

• Linderhofas pils (Linderhof Schloss) – karaliska villa rokoko stilā pēc franču parauga, veltījums 

Francijas karaļiem Ludviķim XIV un Ludviķim XV. Kad karalis pilī sāka dzīvot, tā nemaz 

nelīdzinājās sākotnējos plānos paredzētajai, jo viņš savas vēlmes nebija pilnīgi novērtējis 

piektdiena, 01.10. 

Minhene – Berhtesgādene 

– Nirnberga 
 

 

 

***viesnīca pie Nirnbergas 

• Bavārijas Alpu austrumu daļā atrodas Berhtesgādenes zeme – deviņi augstu kalnu masīvi ar 

Ķēniņa ezeru un Vacmaņa kalnu grēdu centrā. Vacmanis (2713 m v.j.l.) ir otrais augstākais kalns 

Vācijā. Kalna pakājē atrodas Ķēniņa ezers ar Bartolomē pussalu, no kurienes sākas pastaigu 

takas uz apkārtējiem kalniem. Berhtesgādenes zemes pievilcību jau agrāk novērtēja firsti un citi 

bagātie cilvēki, kuri šeit atpūtās un devās izjādēs un pastaigās kalnos. Hitlera mītne Ērgļa 

ligzda, kura palika kara neskarta un šodien ir apskatāma pēc brauciena pa kalnu ceļu un liftu, 

kurš ieved tieši ēkas vidū 



sestdiena, 02.10. 

Nirnberga – Vroclava 

 
 

**viesnīca Vroclavā 

• Nirnberga (Nürnberg)  – senā franku metropole ar greznām un romantiskām pildrežģu mājām, 

klusiem, omulīgiem stūrīšiem Pegnicas upes krastos un seno ķeizarpili pakalnā virs vecpilsēta. 

Kādreiz Nirnberga bija arī nozīmīgs izdevniecību centrs. Nirnbergā dzimis arī viens no 

izcilākajiem renesanses laikmeta gleznotājiem Albrehts Dīrers 

• brauciens caur Vāciju, Poliju 

svētdiena, 03.10. 

Vroclava – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22.00 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 140 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

Ceļazīmes cena bērniem no līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 450 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 7 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās  

      ar dušu/WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

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

      ņemt līdzi arī 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 ceļojuma programmā minētajos apskates objektos, 

• sabiedriskais transports, pusdienas, vakariņas  

 

Iespējamās papildizmaksas* EUR 

Noišvānšteinas pils 17  

Linderhofas pils 15  

Minhenes TV tornis 6  

Bambergas sīpols no 18 

Cūgšpices pacēlājs 55  

Hitlera namiņš Berhtesgādenē  18   

 kuģītis pa Ķēniņa ezeru no 17  

*tabulā minētas 2020. gada cenas  

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100  līdz 29.06. EUR 200     līdz 26.08. atlikusī summa 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 

Atteikšanās no ceļojuma  
atteikšanās datums līdz 29.06. pēc 29.06. pēc 26.08. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 220 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 10.09. 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 

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

