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EIROPAS GLEZNAINIE EZERI, 

KALNI, AIZAS UN PILIS 
AUSTRIJA, VĀCIJA, ITĀLIJA, ŠVEICE 

 

 

 

 
 

 

 10.09. – 17.09. 8 dienas EUR 945 

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 10.09. 
Rīga – Minhene 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Eugendorf 

 05:40 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)   

 07:40 – 08:50 lidojums Rīga – Minhene (airBaltic lidojums)   

Romantiskais ezeru ceļš 

 Zalckamergūtā gleznaino Alpu kalnu ieskauti viens blakus otram iegūluši burvīgi ezeri – 

Mēness ezers (Mondsee), kurš šķitīs redzēts, pateicoties "Mūzikas skaņām", lielākais 

Zalckamergūtas ezers – Aterezers (Attersee) un gleznainais Volfganga ezers (Wolfgangsee) 

 St.Volfganga – slavenā gotiskā katedrāle ar unikālu 15.gs. altāri, krāsainās bodītes 

kūrortpilsētiņas ielu malās, jodelēt protoši lāči savirknēti kārtīgās rindās, stilizēti austriešu 

tautas tērpi un neskaitāmi koka pulksteņi – neatstāj vienaldzīgus ne atpūtniekus, ne tūristus 

sestdiena, 11.09. 

Eugendorf – Shonau am 

Konigsee – Taxenbach - 
Mittersil   

 

 

**viesnīca pie Mittersil 

 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. Dosimies izbraucienā ar kuģīti pa ezeru, vērojot 

fantastiskas ainavas un ieklausoties kalnu atbalsīs 

 Kitzlochklamm aiza ar iespaidīgām klinšu sienām, sūnu apaugušiem akmeņiem, idilliskiem 

līcīšiem, tiltiņiem un tuneļiem. Saulainā laikā varot redzēt elfus, kuri dejo krītošajā ūdenī... 

svētdiena, 12.09. 

Mittersil – Krimler – 

Gerlos – Bolzano  
 

 

 

 

 

 

**viesnīca Bolzano 

 Krimles ūdenskritums. To veido Krimlerahe, kas iztek no tāda paša nosaukuma ledāja apmēra 

3000 m augstumā. Takas gar malu ved augšup uz vairākiem skatu laukumiņiem, no kurienes 

var skatīties uz spēcīgo ūdens straumi, kas krīt trijās kaskādēs – kopumā 380 m 

 ceļā uz Itāliju, šķērsosim Brennera pāreju (1371 m v.j.l.) - augstkalnu ceļš mūs valdzinās ar 

lieliskām ainavām, Alpu ieleju skaistumu, kalnu pilīm un cietokšņu romantiku 

 vakars Bolcāno. Leģenda vēsta, ka pilsētu 15. gs. p.m.ē. dibinājis Druzs Vecākais – Romas 

imperatora Augusta (Oktaviāna) audžudēls. Dažādu vēstures līkloču rezultātā Bolcāno ir 

kļuvusi par Dienvidtiroles galvaspilsētu. Tūristu ievērību piesaista Valtera laukums, gotiskā 

Katedrāle, dominikāņu klosteris, kā arī Musolīni radošās fantāzijas auglis – Triumfa arka – kuru 

uzcēla pēc "dučes” pavēles 

pirmdiena, 13.09. 
Bolzano – Sirmione –  

Stresa     
 

 

 

 

***viesnīca pie Strezas 

 Sirmiones pussala Garda ezerā iestiepusies kā miera osta. Brauciens ar kuģīti apkārt pussalai 

ļaus ieraudzīt fascinējošo viduslaiku pili – Rocca Scaligera, Katullas grotu, mūsdienu “vareno” 

villas un klusus līcīšus, termālo ūdeņu burbuļošanu…Itālijas šarmu varēsiet izjust, klīstot pa 

šaurajām ieliņām  

 Veneto reģiona vīnu degustācija privātā saimniecībā. Veneto ir lielākais vīna darīšanas 

reģions Itālijā. Būdams slavens ar tādiem vīniem kā Bardolino, Valpolicella, Pinot Grigio un 

citiem, tas uz valsts ziemeļaustrumiem atvilina arī to ceļotāju daļu, kas laisku zvilnēšanu Garda 

ezera piekrastē labprāt apvieno ar gastronomiskām izpriecām 

otrdiena, 14.09. 

Stresa – Como – Stresa  

 

 

 

***viesnīca pie Strezas 

 Komo ezers ir kā dzidrs, viegls kokteilis, kurā sajaucies labākais no vecās Eiropas vidienes – 

miers, elegance un dabisks dzīvesprieks. Ezera īpašo skaistumu veidojis šļūdonis, kas reiz 

izgrauza sev ceļu starp kalniem, radot ezera fascinējošos stāvos krastus, kas spoguļojas dzidrajā 

ūdenī  

 Villa Carlota – viena no Komo pērlēm. Par villas vēsturi un intrigām varētu uzrakstīt gana 

biezu grāmatu, taču galvenais baudījums ir astoņus hektārus lielais ainaviskais parks 

  



diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 15.09. 

Stresa – Lugāno – Stresa  

 

 

***viesnīca pie Strezas 

 Lugāno – lielākā pilsētā Šveices itāliskajā daļā, kur pat pica garšo kā Itālijā. Daļu mūža šeit 

pavadīja Rainis un Aspazija. Stāvot pie viņu mājas Kastaņolā un raugoties uz Sansalvatores 

kalnu, kļūst skaidrs, kā Rainim, rakstot Zelta zirgu, radās ideja par stikla kalnu 

 brauciens ar pacēlāju San Salvatore kalnā (912 m v.j.l.) 

ceturtdiena, 16.09. 

 

Stresa 

 

 

***viesnīca pie Strezas 

 Madžores ezers – otrais lielākais Ziemeļitālijas ezers, kas atrodas starp kalniem, ietiekdamies 

Šveices Alpos. Ezera vidū atrodas burvīgās Borromeo salas… 

 brauciens ar kuģīti uz Borromeo salām – no 17.gs. vidus līdz mūsdienām nelielo salu trijotne 

ezera vidū vilina Borromeo dzimtas radīto graciozo piļu un izsmalcināto parku aplūkotājus. 

Blakus gleznainām terasēm, ziedu krāšņumam "jaunākās modes" demonstrē pāvi 

piektdiena, 17.09. 
Stresa – Milāna – Rīga  

 08:40 ierašanās lidostā 

 10:40 – 14:20 lidojums Milāna – Rīga (airBaltic lidojums) 

Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR  175 

Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR  895 

Ceļazīmes cena neietilpst  

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas                                  EUR         

Vācija brauciens ar kuģīti pa Ķēniņa ezeru no 15 

Austrija Krimles ūdenskritums 4 

 Kitzlochklamm aiza 7 

Šveice pacēlājs San Salvatore kalnā no 21 

Itālija brauciens ar kuģīti Garda ezerā no 10 

 vīna degustācija no 15 

 kuģa biļete braucienam pa Komo ezeru 20 

 Villa Carlota – pils, dārzs  18 

 kompleksā biļete uz Borromeo salām 

(kuģis, pils, dārzs) 

no 35 

 * tabulā minētas 2020.gada cenas  

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Minhene – Milāna – Rīga (ekonomiskā 

klase, ēdināšana nav iekļauta), lidostu nodokļi;  

 nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg; 

 viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

 7 naktis  ** un *** viesnīcās (atbilstoši maršruta 

aprakstam),  divvietīgās istabās ar dušu/ WC un 

brokastis;  

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska 

segumu(iesakām noformēt arī bezmaksas Eiropas 

veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 

Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-

pakalpojumi/456-evak-karte 

 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 27.07. EUR 500 līdz 20.08. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 27.07. pēc 27.07. pēc 20.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 240 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 27.08. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa pase vai ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra 

un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

LR izsniegts ES digitālais Covid sertifikāts 

 

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 
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