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 20.07. – 25.07. 6 dienas EUR 325 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 20.07. 

Rīga – Čenstohova 

 

 

**viesnīca Čenstohovā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju  

• Polijas "Baltezers"- Šmita stādaudzētava. Pazīstama ne tikai Polijā, bet arī Latvijā. 

Stādaudzētava ar vairāk kā 30 gadu pieredzi, kas piedāvā 1500 dažādu augu sugas. Kopējā 

stādaudzētavas platība vēršas 53 ha lielumā. (Stādus iespējams iegādāties!)   

trešdiena, 21.07. 

Čenstohova – Kapias – 
Bielsko Biala – Živjeca – 

Bielsko-Biała 

 
 

 
 

 

 
 

 
**viesnīca Bjelsko Bjalā 

• Polijas vizītkarte dārzu mīļotājiem - Gočalkovicas daiļdārzs Kapias, kuru 1979.gadā 

aizsācis dārzkopības entuziasts Broņislavs Kapia. Laika gaitā izveidojušies tematiskie dārzi, 

kurus pastāvīgi papildina ar jaunām sugām: Angļu dārzs, Maņu dārzs, Labirints, 

Romantiskais dārzs, Klusais dārzs un citi. Interesanti ainavu arhitektūras elementi pārsteidz 

dārzu mīļotājus  

• Beskidu kalnu ieskautā Bielsko Biala jeb “baltā” pilsēta. Senais vilnas un audumu 

ražošanas centrs saglabājis seno tirdzniecības rosmi mazajās ielās, kuras rotā Vīnes namiem 

līdzīgas ēkas  

• Japāņu dārzs pie Bielsko Biala – estētisku un filozofisku ideju piesātinājums. Te izsekosim 

japāņu dārzu vēsturei, ar acīm baudīsim lieliskus austrumu dārza elementus 

• Živjecas Beskidu (Beskid Żywiecki) kalnu ainavas, ezeriem, skaistiem skatiem bagātā 

Živjecas ieleja. Žar kalnā var doties kājām, bet ērtāk braukt ar pacēlāju uz  kalna virstoni 

761 m augstumā virs jūras līmeņa, no kuras paveras lielisks skats uz Živjecas ieleju 

ceturtdiena, 22.07. 

Bielsko-Biała – Zakopane 

- Poronin 

 

 

 

 

viesu nams Poroņinā 

• Zakopane – Polijas ziemas galvaspilsēta un lielākais kalnu kūrorts. Gājējiem atvēlētajā ielā 

Krupówka rindojās tradicionālajā  arhitektūras stilā celtās mājas, kafejnīcas, veikali, kur 

iegādāties kā suvenīrus, tā dažādus gardumus. Ar pacēlāju uzbraucot Gubalovkas 

(Gubałówka) kalnā var priecāties par skaisto skatu uz pilsētu un Augstajiem Tatriem   

• Hoholovas (Chochołów) ciemā ielas abas puses rotā koka guļbūves jau no 16.gs. Tajās dzīvo 

gurali – Tatru kalnu iedzīvotāji ar savu unikālo kultūru 

• termālo baseinu kompleksa Chochołowskie Termy  apmeklējums 

https://www.chocholowskietermy.pl/en/baseny/ 

piektdiena, 23.07. 

Poronin – Pieniny – 

Veļička 
 

 

**viesnīca Veļičkā 

• Pieninu (Pieniny) Nacionālais parks ir populāra atpūtas vieta, pateicoties krāšņajām 

ainavām. Tas stiepjas gar Polijas un Slovākijas robežu, cauri parkam tek Dunajecas upe.      

~5-6 st. pārgājiens pa kalnu takām Pieninu skaistākajā masīvā Trzy Korony līdz Trīs 

Kroņu virsotnei (982 m v.j.l.). Nepieciešami pārgājienam paredzēti, slēgti apavi ar 

protektoriem (kalnu zābaki vai botas), ērts apģērbs, lietus apmetnis, vējjaka, saulesbrilles, 

galvassega, pretapdeguma krēms saulainā laikā, neliela mugursoma. 

sestdiena, 24.07. 

Veļička – Zaļipje – Kielce 

 

 

 
 

**viesnīca Kielcē 

• Veļičkas sāls raktuves (UNESCO)) – cilvēku rokām veidota unikāla pazemes sāls pilsēta ar 

savdabīgām zālēm, kamerām, sāls tēlniecības darbiem, pazemes baznīcu, altāriem un sāls 

ezeru 135 m dziļumā 

• Zaļipje ar koši apgleznotajiem namiem, kūtīm, žogiem, suņu būdām ir viens no 

apbrīnojamākajiem etnogrāfiskiem ciemiem Polijā, kurā pirms vairāk kā simts gadiem 

aizsākās tradīcija apgleznot savu māju ar ziedu motīviem, iedvesmojoties no dabas un 

folkloras, lai noslēptu apkvēpušās sienas 

svētdiena, 25.07. 

Kielce – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīga pēc 22.00 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guba%C5%82%C3%B3wka
https://www.chocholowskietermy.pl/en/baseny/


Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 90 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 85 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 300 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 5 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās 
      ar WC/dušu, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

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

     ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). 

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

 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos   
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi  

 

 

 

 

 

 

     *tabulā minētas 2020. gada cenas. Valūtas kurss: 1 EUR ~ 4,2 PLN (Polijas zloti)  
 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 20.04. EUR 120 līdz 20.06. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 20.04. pēc 20.04. pēc 20.06. 

zaudētā summa EUR  40 EUR 120 visa summa 

• iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura  

vēlas doties minētajā ceļojumā  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte, kas ir derīga līdz 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 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

       Iespējamās papildizmaksas*                         PLN          EUR 

Žar kalna pacēlājs 22 5.20  

Hoholow Termy baseins no 75 17.85 

Daiļdārzs Kapias no 4 ~ 1  

Pienīnu Dabas parks  21 5 

Veļičkas sālsraktuves 99 23.6 

pusdienas, vakariņas krodziņos 16 – 40 no 4 

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

