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ITĀLIJAS UN AUSTRIJAS 

KLOSTERU STĀSTI KOPĀ AR 

ANDRI PRIEDI 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupas vadītāja – ANITA KUZMA   Gids – ANDRIS PRIEDE 

 01.08.-08.08. 8 dienas EUR 775 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 01.08. 

Rīga – Milāna -Sresa 

 

 

 

***viesnīca Strēzā 

 06.05 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 8.05– 9.50 lidojums Rīga – Milāna (Air Baltic) 

 Strēza – bieži saukta par Madžores ezera pērli, ir gleznaina kūrortpilsētiņa, kas valdzina ar 

greznām viesnīcām  un slavenu vasarnieku villām, bet klimats te maigs kā pie Vidusjūras! 

 brauciens ar kuģīti uz Milānas aristokrātu Borromeo vasaras pilīm un fantastiskajiem dārziem 

– apskatīsim trīs salas : Isola Bella,  Isola Pescatori un Isola Madre. 

pirmdiena, 02.08. 

Stresa – Orta San Giulio 

– Quicchio – Varese - 
Stresa 

 

***viesnīca Strezā 

 Klosteris Orta San Giulio (UNESCO)- klosteris pie Orta ezera, viena no svētvietām 

Pjenmontā, par kuru senākās liecības atrodamas no 11.gs. Apbūve ar 20 kapellām sākta 

16.gadsitā.  

 Klosteris Santa Caterina del Sasso (12 gs.) – jūs pārsteigs ne tikai ar ainavisko atrašanās vietu 

pie Madžores ezera, bet arī ar stāstu par brīnumainu izglābšanos vētras laikā, pateicoties kurai, 

Alberto Besozzi šajā vietā sāk eremīta dzīvi 

 San Carlo Borrameo statuja Āronā - iespēja uzkāpt uz skatu terases statujas iekšienē 

otrdiena, 03.08. 
Stresa – Lio Carno –

Kastaņola -Lugano 

 

 

 

 

***viesnīca Lugāno 

 šokolādes muzeja un ražotnes Alprose apmeklējums. Neskatoties uz to, ka šveicieši ir tikai 

10. vietā pasaulē šī populārā garduma ražošanā, viņi var lepoties ar savām tradīcijām un 

nemainīgi lielisko kvalitāti.  

 Hermaņa Heses muzejs 

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

pavadīja Rainis un Aspazija. Stāvot Kastaņolā un raugoties uz Sansalvatori, kļūst skaidrs, kā 

Rainim, rakstot Zelta zirgu, radās ideja par stikla kalnu. Brauciens ar kuģi pa Lugāno ezeru 

vai pacēlājs uz Sansalvatores kalnu  

trešdiena, 04.08. 
Lugano – Muster – 

Merano – Villa Laviosa - 

Bolzano 

***viesnīca Bolzano 

 Mustera klosteris- Benediktīniešu klosteris, kas dibināts ap 700 gadu.Vēl šodien tajā darbojas 

skola un skatāma viduslaiku mākslas kolekcija 

 Merano – pievilcīgs minerālavotu kūrorts.Pēc pastaigas gar upi var doties uz kādu no Belle 

Epoque kafejnīcām. Vilinoši dārzi rindojas Pasirio upes krastos, kas vijas cauri visai pilsētai 

ceturtdiena, 05.08. 

Bolzano – Heiligenblut – 
Grosglokner - Admont 

 

***viesnīca Admont 

 Abatija di Novacella – gleznaina nocietinātu klostera ēku grupa, kur atklāsim krusteju lielāko 

dārgumu – unikālas freskas 

 Heiligenblut - baznīcu šajā nelielajā miestiņā 15.gs. uzcēla Admontes mūki. Tajā ir skaists 

altāris, grezns tabernākuls, kurā esot glabāta pudelīte ar Kristus asinīm 

 Grosgloknera Alpu panorāmas ceļš dod iespēju izbaudīt lielisko augstkalnu ainavu. Visapkārt 

slejas ap divsimt 3000 m augstas Hohe Tauer nacionālajā parkā reģistrētas sniegotas virsotnes, tai 

skaitā Austrijas augstākais kalns Grosglokners (3798 m ). Ielejā atrodas Pasterzeegletscher jeb 

tautā sauktais Franča Jozefa ledājs (2369 m v.j.l.) 

piektdiena, 06.08. 
Admont – Mariazell – 

Herzogenburg – Kremsa - 

Znomjo 
 

 

 

***viesnīca Znomjo 

 Mariazella - benediktīniešu bazilika, kas ir daudzu svētceļotāju galamērķis Austrijā. Tās vēsture 

aizsākusies jau no 12.gadsimtā līdz ar Svētā Lambrehta klostera celtniecību 

 Herzogenburga – augustīniešu klosteris ar vairāk kā 900 gadu senu vēsturi. Tā celtniecībā 

piedalījušies tādi slaveni Austrijas baroka laika arhitekti kā Jakobs Prantauers un Johans 

Bernhards Fišers fon Erlahs  

 Kremsas pilsēta atrodas Donavas ielejā un lepojas ar to, ka dokumentos pirmo reizi minēta 995. 

gadā, tātad – gadu agrāk nekā Austrija! Pilsēta, līdzīgi apkārt esošajiem vīna dārziem, ir celta uz 

terasēm. Kremsas simbols ir seni vārti ar zvanu torni, kur divreiz dienā skan Oda priekam.  



sestdiena, 07.08. 
Znomjo – Olomouca - 

Čenstohova 

 

 

***viesnīca Čenstohovā 

 Olomouca (UNESCO)– Morāvijas reģiona sirds lepojas ar plašu vēsturisko centru, kuru rotā 

Svētās Trīsvienības baroka kolonna, Svētā Vāclava katedrāles, kuras gotiskais veidols atgādina 

Svētā Vita katedrāli Prāgā 

 Jasnagoras klostera komplekss Čenstohovā – pasaulē piektā svētceļnieku visapmeklētākā vieta 

pēc hinduistu Varanasi, musulmaņu Mekas, kristiešu Lurdas un Romas. Jasnagoras lielākais 

noslēpums ir Melnās Dievmātes svētbilde, kurai piemīt spēja darīt brīnumus. 

svētdiena, 08.08. 

Čenstohova – Rīga  
 brauciens caur Poliju, Lietuvu 

 vēla ierašanās Latvijā 

 

Piemaksa par komfortu   

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 265 

Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g. ( ieskaitot) EUR 740 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Milāna (ekonomiskā klase), lidostu nodokļi;  

 nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; 

 viena vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā; 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam)  

*** viesnīcās divvietīgas istabas ar dušu un WC; 

 IMPRO grupas vadītāja un gida pakalpojumi;  

 veselības apdrošināšana. 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas                                EUR   

Strēza brauciens ar kuģīti uz Borromeo salām, 

pils, parka, dārza apmeklējums 

no 35 

 Santa Caterina del Sasso klosteris no 6 

Orta San Giulio klosteris no 10 

Ārona San Carlo Borromeo statuja no 6 

Lugāno Hermaņa Heses muzejs no 8  

 pacēlājs Sansalvatores kalnā no 18 

Muster klosteris no 12  

Abatija di Novacella klosteris no 8 

Mariazella bazilika no 8 

Herzogenburga klosteris no 12 

Kremsa vīna degustācija no 15 

*tabulā minētas 2020.gada cenas 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 01.06. EUR 260 līdz 01.07. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu  

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 01.06. pēc 01.06. pēc 01.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 16.07. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa 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. 

 

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 

 


