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Ceļojuma cenā iekļauta gadu mijas balle ar Vecgada vakariņām, ungāru 

mākslinieku programmu, balles mūziku un kokteiļu bāru! 

 29.12.  – 02.01. 5 dienas 360 EUR  
 diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 29.12. 
Rīga – Ostrava 

***viesnīca Ostravā 

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

 

ceturtdiena, 

30.12. 

Ostrava – 

Budapešta 

***viesnīca pie 

Budapeštas 

• brauciens caur Čehiju, Slovākiju, Ungāriju 

• Budapešta vakarā – Donavas pērle, ungāru lepnums, austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas 

galvaspilsētu, kuru uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē  

• vīna pagrabs Budafokā. Liču ģimene iepazīstinās ar savu vīna pagrabu, kurš var lepoties ar 

300 gadu senu vēsturi, mācīs degustēt, piedāvās baudīt savus vīnus un galdā tiks celtas arī 

siltas vakariņas 

piektdiena, 31.12. 

Budapešta – 

Godolo  – 

Budapešta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Budapeštas 

• rīts Budapeštā. Iespēja apmeklēt Lielo tirgu un Vāci ieliņu suvenīru iegādei. Tirgus izvietots 

plašās, slēgtās telpās. Piedāvājumā ungāru prece sākot no tradicionālajiem visu novadu vīniem, 

stiprajām garšvielām un gardajām salami desām, līdz pat saldumiem. 31.12. tirgus un veikali 

tiek slēgti 14.00, jo Ungārijā sākas svētki visiem. Mēģināsim nopirkt pārtiku mājupceļam vēl 

vecajā gadā, jo visās zemēs, kurām brauksim cauri, 1. janvāris būs brīvdiena 

• Sēčeņi – lielākais Ungārijas termālo minerālūdeņu komplekss.  Jau kopš 20.gs. sākuma 

ikviens var baudīt 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 un droši piedalieties!  

     Gadu mijā Budapeštas ielas pildās ar svinētājiem. Darbojās svētku tirdziņi, gaisā virmo 

karstvīna un piparkūku smarža. Galvaspilsētas krodziņi, diskotēkas ir atvērtas līdz pēdējam 

ciemiņam, tikai jautājums – vai visiem pietiks vietas? Tāpēc piedāvājam Jauno gadu 

sagaidīt Lazāru ģimenes saimniecībā. 

• Gadu mijas balles programma (ceļojuma cenā): 

- Vecgada vakariņas pie klātiem svētku galdiem 

- Jaunā gada sagaidīšana ar šampanieti un uguņošanu (23.00 pēc Latvijas un 24.00 pēc 

Ungārijas laika)  

- balle līdz 1:00 dzīvās mūzikas pavadībā ar mākslinieku priekšnesumiem 

- visu balles laiku darbosies kokteiļu bārs, kurš piedāvās gan Ungāru vīnus, gan 

dažādus stipros dzērienus un kokteiļus 

      Labi jutīsities, ja gatavosieties kā uz mājas viesībām ar dejām un aktīvām izklaidēm! 

sestdiena, 01.01. 

Budapešta – 

Čenstohova 

 

 

**viesnīca 

Čenstohovā 

• vēlāks, nesteidzīgāks rīta cēliens – kā jau 1. janvārī! Pēc brokastīm atkal dosimies uz 

Lazāru saimniecību, lai skatītu to dienas gaismā. Iepazīsimies ar zirgu sporta veidu, kurā 

ungāri ir tradicionāli ļoti spēcīgi pasaules mērogā. Vērosim izrādi, kura ļaus iepazīt ungāru 

tradīcijas zirgu dresūrā un ļaus saprast seno parunu, ka Ungārs bez zirga nav ungārs! Būs mini 

zoo ar Ungārijai raksturīgajiem mājlopiem un mājdzīvniekiem. Pirms mājupceļa pusdienas – 

Gujyásleves, jeb gulāšzupa. Ģērbieties silti, jo būs āra pastaiga!  

• brauciens caur Ungāriju, Slovākiju, Poliju 

svētdiena, 02.01. 
Čenstohova – Rīga 

• brauciens caur Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 22.00 



   Piemaksa par komfortu un atlaides  
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 70 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 80 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 345 
 

   Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 4 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 

• gadu mijas balle  
 

   Ceļazīmes cenā neietilpst 

• dzeramnauda apkalpojošajam personālam 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  

• pusdienas, vakariņas 
 

   Iespējamās papildizmaksas                                   HUF       EUR 

Budapešta Sēčeņi termālie baseini   6000 20 

pilsētas transports (1 brauc.) 360 1,2 

Budafoka vīnu degustācija ar uzkodām --- 26 

Godolo zirgu izrāde un gulāšzupa --- 32 

* 1 EUR ~ 300 HUF (Ungārijas forinti)  
 

   Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 29.09. EUR 140 līdz 30.11. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

        jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  
 

   Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 29.09. pēc 29.09. pēc 30.11. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 16.12. 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

