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  26.09. – 03.10. 8 dienas EUR 625 
 

diena, maršruts 
     
 notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 26.09. 

Rīga – Ostrava 

***viesnīca pie Ostravas 

• 06.30 izbraukšana no autoostas 33.platformas 

• brauciens cauri Lietuvai, Polijai  

• vēla ierašanās viesnīcā Čehijā 

pirmdiena, 27.09. 

Ostrava – Budapešta  
 

 

 

 

***viesnīca Budapeštā 

• brauciens cauri Čehijai 

Sveiki Ungārijā! 

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

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

Donavas tilti, karaļpils, Zvejnieku bastions, Mātiaša katedrāle, Gellerta kalns, pasaules greznākā 

parlamenta ēka Donavas krastā  

• brauciens ar kuģīti pa Donavu, vērojot Budapeštu saposušos vakara uguņos 

otrdiena, 28.09. 

Budapešta - Herenda - 

Baltonfureda 

 

 

***viesnīca pie 

Balatona 

• Sēčeņi – lielākais Ungārijas 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! 

• Budapeštas tirgus, kurā valda krāsas, smaržas – īsts nacionālais kolorīts. Pusdienu pauze! 

• Herendas porcelāna manufaktūrā iepazīsim manufaktūras noslēpumus un vērosim, kā apglezno 

porcelānu 

• vakariņas un vīna degustācija Badačoņas (Badacsony) vīna reģionā 

trešdiena, 29.09. 

Baltonfureda - Hevīzs -
Zagreba - Slunja 

 

 

***viesnīca pie Plitvices 

• Hevīza termālais ezers – lielākā dabiskā siltā ūdenskrātuve Eiropā. Biezais vulkāniskas 

izcelsmes dūņu slānis ezera dzīlēs dziedina sirdzējus un uzlabo garastāvokli veselajiem  

Sveiki Horvātijā! 

• Zagreba. Barokāli greznā un studentiski jaunā Zagreba ir gadsimtu vecāka par Rīgu, bet par valsts 

galvaspilsētu kļuvusi tikai pēc Horvātijas neatkarības iegūšanas 1991. gadā  

• pārbrauciens līdz Plitvicei 

ceturtdiena, 30.09. 

Slunja – Plitvice - 

Opatija 

 

***viesnīca Opatijā 

• rudens krāsu kolorīts Plitvices nacionālajā parkā (UNESCO) – vienu no Horvātijas dabas 

brīnumiem veido mežoti dižskābaržu pakalni, kuros pamanījušies iegulties 16 ezeri. Jūs gaida 

pārgājiens gar klinšu ieskautajiem ūdeņiem un brauciens ar kuģīti pa Kozjaka ezeru  

Parka apmeklējuma biļete 40 EUR apmērā jāpiesaka un jāapmaksā IMPRO līdz 10.09.  

• nacionāla maltīte horvātu krodziņā 

piektdiena, 01.10. 

Opatija – Motuvana – 

Skočjana - Mestre 
 

 

***viesnīca Mestrē 

• rīta pastaiga Opatijā 

• cietokšņu pilsēta Motovuna atklāj Istras pussalas iekšzemes kalnainā apvidus vēl neizzinātos 

labumus – bodītes ar unikālajām Istras pussalas melnajām un baltajām trifelēm 

Sveiki Slovēnijā! 

• Skočjanas alas (UNESCO) - unikāls dabas fenomens, kuru gadsimtu garumā radījusi Rekas upe, 

bet šodienas zinātnieki ierakstījuši planētas Zeme bagātību sarakstā  

sestdiena, 02.10. 

Mestre – Venēcija - 

Malpensa 
 

***viesnīca pie 

Malpensas  

Sveiki Itālijā! 

• Burāno – jau kopš seniem laikiem šeit tiek darināti slavenie Venēcijas rokdarbi: galdauti, apģērbi, 

lietussargi. Krāsainās mājas šo salu padara īpašu…  

• Venēcija – pilsēta uz ūdens, izvietojusies uz 117 salām, kuras savieno tilti. Atklāsiet pilsētas 

romantiku, klīstot pa šaurajām, līkumotajām ieliņām un meklējot zīmes, kas norāda virzienu uz 

vietām, kuras grib redzēt visi: San Marco un Ponte Rialto 

svētdiena, 03.10. 

Malpensa – Milāna - Rīga 
• transfērs uz lidostu 

• 10.40 – 14.20 lidojums Milāna - Rīga 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 145 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 200 

ceļazīmes cena bērniem no līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 590 
*vienvietīgo istabu un papildvietu skaits autobusā ir ierobežots  
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

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

• nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg;  
• komfortabls autobuss ceļojuma laikā;  

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās; 

• veselības apdrošināšana, iesakām noformēt un ņemt līdzi arī  

     bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK);  
• IMPRO grupas vadītāja - gida pakalpojumi  

 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  

• personīgie izdevumi; pusdienas un vakariņas  
 

Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas)                   cena valūtā              

Itālijā transporta karte 1 dienai Venēcijā 18 EUR 

ar kuģīti uz Burano salu no 16 EUR 

Slovēnijā Skočjanas alas  no 18 EUR  

Horvātijā Plitvices nacionālais parks no 150 HRK 

nacionālā maltīte horvātu krodziņā no 100 HRK 

Motovunas cietokšņa pilsēta 55 HRK 

Ungārijā pelde Heviz termālajā ezerā 3600 HUF 

vakariņas pie ungāru ģimenes no 20 EUR 

Herendas porcelāna manufaktūra 3800 HUF 

Sēčeņi termālie baseini Budapeštā  5700 HUF 

brauciens ar kuģi pa Donavu no 10 EUR 
 valūtas kurss: 1 EUR ~ 7,50HRK (Horvātijas kunas); ~320 HUF (Ungārijas forinti).  

 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 23.07. 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 23.07. pēc 23.07. pēc 26.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 210 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 09.09. iespējams 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 

 


