
 

 

 

 

 

 
 

2021  

IZBAUDI UNGĀRIJU  

RUDENĪ 
Ieejas maksas un degustācijas iekļauts cenā! 

 
 

  

27.09. – 03.10. 

 

7 dienas 

 

 465 EUR 
 

diena, maršruts 

     

 notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 27.09. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca Ostravā 

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena, 28.09. 

Ostrava – 

Budapešta 
 

***viesnīca pie 

Budapeštāas 

•  Budapeštas apskate – Donavas pērle, austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas galvaspilsētu, kuru uzskata 

par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Budapeštas veidolā savdabīgas līnijas ienes Donava ar 

tiltiem, karaļu pils, Zvejnieku bastions, st.Mátyás katedrāle, Gellerta kalns un pasaules greznākā 

parlamenta ēka 

• naksnīgā Budapešta – brauciena laikā ar kuģīti pa Donavu vērosim gaismēnu spēles, priecāsimies par 

izgaismotajām ēkām un baudīsim vakariņas 

trešdiena, 29.09. 

Budapešta – 

Szeksard – Pecs 

 

***viesnīca Pēčā 

• Seksārdas apkārtnē viesosimies pie vieniem no pazīstamākajiem ķirbju, riekstu,  u.c. augu sēklu eļļu 

ražotājiem. Rudenī, notiek ražas pārstrāde īpašās 32 dažādās eļļas eļļās.  

• viesošanās paprikas audzēšanas saimniecībā. Paprika ungāru virtuvē ir neatņemama sastāvdaļa! 

• Fekete ģimenes vīni ir godalgoti gan nacionālos, gan starptautiskos vīna festivālos un konkursos.  

Piedalīsimies vīnogu vākšanā un baudīsim vīnus!  

ceturtdiena, 30.09. 

Pecs – Hevīza – 

Balatons 

 
 

***viesnīca pie 

Balatona 

• Pēča – Ungārijas dienvidu kultūras un mākslas centrs ar īpašu muzeju un mākslas galeriju ielu, kur 

iespējams apskatīt opārta mākslas virziena aizsācēja Viktora Vazareli darbus. 2010.gadā Pēča bija 

Eiropas kultūras galvaspilsēta. Turklāt te atrodas liels retums visas Eiropas mērogā – agrīno kristiešu 

nekropole, kas iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā. 

• Hevīza termālais ezers – lielākā dabiskā siltā ūdenskrātuve Eiropā. Pat visaukstākajās ziemās ūdens 

temperatūra nav zemāka par 20 grādiem. Pelde ezerā (par papildus samaksu) 

• brauciens gar Balatona ezeru, kuru dēvē arī par Ungārijas jūru. Lielākais saldūdens ezers Viduseiropā! 

piektdiena, 01.10. 

Balatons – 

Budapešta   
 

 

***viesnīca pie 

Budapeštas 

• Tihaņas pussala ir muzejs zem atklātas debess. Simpātiskās mājas ar niedru jumtiem, lavandas lauki un 

Tihaņas  klostera baznīca ar interesantu vēsturi 

• Šomlo vīna kalns Ungārijā ir slavens ar Habsburgu iecienīto vīnu. Tam  piemīt īpaša garšas buķete, jo 

vīnogas augušas Ziemeļbalatona vulkāniskajā augsnē. Viesosimies Ungārijas modernākajā šampanieša 

fabrikā, klātienē iepazīsim šo noslēpumaino procesu un degustēsim tā brīnišķo galaproduktu 

• vakariņas pie viesmīlīgā dzirnavu kroga saimnieka Attilas, kurš galdā cels gulašzupu un iepazīstinās ar 

ungāru tautas deju čardašu 

sestdiena, 02.10. 

Budapešta –

Čenstohova 

**viesnīca 

Čenstohovā 

• brīvais rīts Budapeštā: Lielais slēgtais tirgus un Vaci ieliņa – suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai 

       vai Sēčeņi baseini– lielākais Ungārijas termālo minerālūdeņu komplekss.  18° - 40° siltos, veselīgos 

ūdeņus ~20 baseinos, kā arī turku pirti un saunas. Veselīga izklaide, kas iet pie sirds ūdens procedūru 

mīļotājiem un ne tikai...  Ērtības labad paņemiet līdzi peldčības, dvieli! (par papildus samaksu) 

• brauciens caur Slovākiju, Poliju 

svētdiena, 03.10. 

 Čenstohova – Rīga 
• brauciens cauri Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 22.00 
 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 85 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 70 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 450 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

• 6 naktis 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 

•   ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos, degustācijas  
 

 Ceļazīmes cenā neietilpst 

• citas ēdienreizes, objekti, izklaides 

Iespējamās papildizmaksas  (2020. gada cenas) HUF    EUR                      

Sēčeņi termālie baseini Budapeštā no 6000  18.75 

pelde Hēvīza ezerā 3200 10 

Valūtas kurss 1 EUR ~ 320 HUF 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 29.06. EUR 190 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 150  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 17.09. 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

