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VĪNE, ZALCBURGA, DONAVAS 

IELEJA UN LEHĀRA OPERETES 

FESTIVĀLS BADIŠLĀ 

 

 

 

 
 

 

 20.07. – 25.07. 6 dienas 385 EUR  

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 20.07. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca pie Ostravas  

• 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

trešdiena, 21.07. 

Ostrava – Melka – Bad 

Ischl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viesnīca Badišlā 

• brauciens caur Poliju, Čehiju, Austriju 

• vīnu degustācija Poisdorfā – miestiņā, kurš atrodas vienā no slavenākajiem Austrijas vīnogu 

audzētāju apgabaliem un lepojas ar saviem baltajiem vīniem no Grüner Veltliner un 

Welschriesling šķirnēm un ar saviem sarkanajiem vīniem  no Zweigelt un Blauer Portugieser 

vīnogu škirnēm 

• Vahavas ieleja Donavas krastos - viena no Austrijas slavenākajām vīna darīšanas vietām, 

kur vīnogulāju lauki mijas ar aprikožu dārziem un vairākas pauguru virsotnes rotā senas 

pilsdrupas. Dirnšteinas pilī 1193. g. gūstā tika turēts Anglijas karalis Ričards 

Lauvassirds. Nokļūt pilsdrupās arī šodien var tikai pa tā saukto ēzeļu ceļu. Dirnšteinā var 

nopirkt oriģinālo, turpat ražoto aprikožu liķieri un šņabi 

• Melkas klosteris – austriešu baroka simbols. Braucot ārā no Donavas ielejas paveras 

skats uz Austrijas lielāko baroka klosteri – Melku, kas viduslaikos bija nozīmīgs izglītības 

un kultūras centrs. Vēl šodien klostera bibliotekā ir saglabājušies 1800 rokraksti, vecākie 

pat no 9. gs. Ieejot greznajā klostera baznīcā, katrs var redzēt, ka – atbilstoši Sv. 

Benedikta likumam – nekas nav svarīgāks par dievkalpojumu 

ceturtdiena, 22.07. 

Bad Ischl – Bad Aussee 

– Bad Ischl 

 

 

 

 

 

 

viesnīca Badišlā 

• gleznainais Volfganga ezers, kura krastā ir St. Volfganga, kas devusi ideju, nosaukumu 

un skatuvi operetei Baltais zirdziņš. 

• Bādišlas kūrorts slavu ieguva pateicoties neparasti iedarbīgajam sāļajiem ūdeņiem, kurus 

baudījuši un ārstniecisko efektu pārbaudījuši arī aristokrāti un mākslinieki.   

• Lehāra mūzikas festivāla 60. gadadiena Bādišlā. Francis Lehārs (1870– 1948) mūzikas 

vēsturē ierindojas kā viens no izcilākajiem komponistiem operetes žanrā, viņa devums ir 

30 operetes. Katru vasaru BādIšla ļaujas operešu ritmiem un arī mums ir iespēja baudīt 

mūziku šī festivāla ietvaros 

Iespēja apmeklēt Kālmana operetes izrādi ,,Čardaša karaliene’’. Biļetes (47 EUR  D -

kategorija vai 63 EUR C - kategorija) jāpiesaka un jāapmaksā līdz 27.05. 

piektdiena, 23.07. 

Bad Ishl – Zalcburga – 

Vīne 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Vīnes 

• Zalcburga – Mocarta un baroka pilsēta ik uz soļa liek atcerēties filmu Mūzikas skaņas, 

kuras darbība norisinājās uz senās bīskapfirstu pilsētas fona. Pilsētas vēsturiskā sirds ir Sv. 

Pētera klosteris, kas vienmēr bijis arī pilsētas garīgais centrs. Turpat blakus atrodas Sv. 

Pētera kapsēta – miera oāze pašā vecpilsētas centrā. Tikai pāris soļu tālāk ir pilnīgi cita 

Zalcburga, ko mēdz saukt arī par Ziemeļu Romu, ar firstu varas simboliem – Rezidenci un 

Domu, kurus no visām pusēm apņem lieli laukumi. Vēl pāris soļu tālāk ir trešā Zalcburga 

ar šaurām ieliņām, veikaliņiem un tirgus laukumu. Šeit atrodas vecpilsētas galvenā iela 

Getreidegasse, kurā pirmos septiņus dzīves gadus dzīvojis Mocarts. Festspielhaus – 

ekskursija pasaules slavenajā koncertu un festivālu namā 



sestdiena, 24.07. 

Vīne – Čenstohova 

 

 

 

**viesnīca pie 

Čenstohovas 

• ķeizariskās Vīnes apskate: iespaidīgākā sakrālā celtne Austrijā – Sv. Stefana katedrāle, 

kura uzcelta godinot pirmo kristiešu mocekli Sv. Stefanu, atrodas pašā pilsētas sirdī. Vīnes 

majestātiskums vislabāk atklājas tieši uz bulvāra loka, kur atrodas 19. gs. beigu 

ievērojamās celtnes: Vīnes Opera, Parlamenta ēka, Hofburga, rātsnams, muzeju un 

ministriju ēkas. Vīni dēvē arī par dārzu un parku pilsētu – Pils, Pilsoņu un Pilsētas parki 

lieliski papildina arhitektonisko ansambli vai brīvais laiks Vīnē līdz 15.00 

• brauciens caur Austriju, Čenstohovu, Poliju 

svētdiena, 25.07. 

Čenstohova – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 23.00 

Piemaksa par komfortu un atlaides 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 105 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 75 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 365 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• komfortabls autobuss ceļojuma laikā; 

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās;  
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī  

      bezmaksas 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  

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos   

• sabiedriskā transporta izmaksas 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi   

  

       Iespējamās papildizmaksas * EUR 

Operetes izrāde BadIšlā no 47  

ekskursija Melkas klosterī 15 

vīna degustācija un pusdienas Poisdorfā 20 

ekskursija Festspielhaus Zalcburgā 15 

Zalcburgas cietoksnis  no 10 

ekskursija Vīnes Operā 8 

*      tabulā minētas 2020. gada cenas 

 

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 20.04. EUR 150 līdz 17.06. atlikusī summa 

•  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 17.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 06.07. var pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas 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 

 

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

