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Ceļojuma cenā iekļautas maksas apskates objektos Baltkrievijā! 

 01.05. – 04.05. 4 dienas EUR 220  
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 01.05.  

Rīga – Merkine – 

Ļišķiava – 

Druskininki 

 

 

 

 

***viesnīca 

Druskininkos 

 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 Uzkāpšana Merkines pilskalnā, kurā atradās viena no stratēģiski nozīmīgākajām Lietuvas 

Dižkunigaitijas pilīm augstajā Nemunas upes krastā, no kurienes paveras plašs skats uz upes 

līkumiem 

 Merkines piramīda – neparasts inženiertehnisks risinājums un viena no enerģētiski stiprajām 

vietām. Stikloto kupolu veido vienādu trīsstūru ideālas proporcijas, kas vietai piedod īpašu 

enerģiju un auru, spēj ārstēt slimības. Neticīgajiem to baudīs kā īpatnēju harmoniju starp mežu 

un cilvēku vai apbrīnos kā inženiertehnisku sasniegumu. 

 Brīvais laiks – Druskiniku kūrorta iepazīšanai, atpūtai šejienes akvaparkā ar slīdkalniņiem 

dažādām gaumēm un prasībām pēc adrenalīna, braucienam funikuliera vagoniņā pāri koku 

galotnēm un Nemunas upes ielejai uz milzīgo slēgtās slēpošanas trases angāru Snow Arena, lai 

palūkotos uz brīnišķīgo panorāmu vai vienkārši pastaigai pa kūrorta promenādi 

svētdiena, 02.05.  

Druskininki – 

Grodņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Grodņā 

 Lietuvas – Baltkrievijas robežas šķērsošana 

 Grodņa – viena no nozīmīgākajām un skaistākajām senās Lietuvas lielvalsts pilsētām 

Nemunas upes ielejā. Pirmā baznīca, kas redzama vēl šodien, celta vēl pirms bīskapa Meinarta 

ierašanās Ikšķilē. Grodņas pilī pēdējais Polijas karalis un Seims piekrita valsts galīgai 

sadalīšanai.  

Sic transit gloria mundi…   

 izbrauciens ar kuģīti pa Augustovas kanāliem. Braucot pa slūžu savienotajiem kanāliem, 

skatam paveras ezeru plašumi un jaukas krastu ainavas. Apbrīnojama ir kuģa kapteiņa izveicība, 

manevrējot starp pārējiem ūdenstransporta līdzekļiem un slūžu vārtiem. Vecajā slūžu sarga mājā 

ierīkotais kanāla muzejs, kas vēsta par šo 121km garo ūdensceļu, kurš savieno Nemunas un 

Vislas upju baseinus, bet, caur Oginska kanālu pie Brestas, arī Baltijas un Melnās jūras baseinus. 

Tagad kanāla rietumu daļa atrodas Polijas, bet austrumu – Baltkrievijas robežas pusē. 

 pa ceļam un kanāla krastos atrodas arī kādreizējā Grodņas cietokšņa forti, celti vēl cara laikā, 

kam pēc būvētāju ieceres, vajadzēja sargāt Krievijas impērijas robežu 

pirmdiena, 03.05.  

Grodņa – Bjalistoka  

 

***viesnīca 

Bjalistokā 

 Turpinām iepazīties ar Grodņu, pilsētas vēstures muzeja apmeklējums 

 Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja komplekss Korobčici – te bez vietējās koka arhitektūras 

apskatāmas neskaitāmas skulptūras, dažādi mājdzīvnieki, iespēja izbraukt zirgu pajūgos pa 

ainavisko apkārtni, turklāt tā ir vieta, kur var ne tikai jautri pavadīt laiku, bet arī labi papusdienot 

 Baltkrievijas – Polijas robežas šķērsošana 

otrdiena, 04.05. 

Bjalistoka – Suvalki 

– Rīga  

 

 

 

 Bjalistoka. Trīs arhitekūras stilus piedzīvojusī Braņicka pils, kas šobrīd gan interjerā, gan pils 

dārza dekorācijās atspoguļo baroka laiku. Kādreiz dēvēta par Polijas Versaļu, kas 18. gs. vidū kā 

aristokrātiskā rezidence kalpojusi ambiciozajam grāfam Janam Klemensam Braņickim. Tagad 

šeit atrodas medicīnas augstskola, kas pili uztura labā kārtībā, bet daļa grezno telpu pieejama arī 

ekskursantu apskatei. 

 neliels pārgājiens Suvalku dabas parkā – šis ir ļoti gleznains apvidus, kur pauguri mijas ar 

ezeriem, gluži kā pie mums – Latgalē. Vislabāk to var izbaudīt, dodoties nelielā pastaigā pa 

tūrisma takām 

 atgriešanās Rīgā pēc 22.00 

 



Piemaksa par komfortu 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 50 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 45 

Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. EUR 195 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 viena vieta komfortablā autobusā (kondicionētājs, WC, karstais ūdens, tēja, 

kafija) ceļojuma laikā 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam) *** un **viesnīcās - 

divvietīgas istabas ar dušu un WC 

 veselības apdrošināšana, IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 apskates ekskursijas vietējā gida pavadībā Baltkrievijā 

 Baltkrievijas robežas šķērsošanas izmaksas LR pilsoņiem  

 ieejas maksa muzejos u.c. aprakstā minētajos objektos Baltkrievijas 

teritorijā, t.sk. izbraukums ar kuģīti pa Augustovas kanālu 

Ceļazīmes cenā neietilpst  

 pusdienas, vakariņas (ieteicamā summa līdzņemšanai – no 40 EUR, ko 

jāsamaina uz Baltkrievijas rubeļiem) un, līdzīgu summu, – uz Polijas zlotiem 

 personīgie izdevumi, Baltkrievijas vīzu izmaksas citu valstu pilsoņiem 

Iespējamās papildizmaksas                     PLN (BLR)            EUR 
                                                                                                                                                                             

                

 

 

  
 

Tabulā minētas 2020. gada cenas, aptuvenie valūtu kursi: 1 EUR ~ 4 PLN 

(Polijas zloti), vai, attiecīgi, 1EUR ~ 2 BLR (Baltkrievijas rubeļi)                                         

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 60 līdz 12.02. EUR 80 līdz 10.04. atlikusī summa 

 līdz 10.04. jāiesniedz vai nu pases skanēta kopija, vai pases oriģināls, kas 

birojā tiks ieskanēts un pase atdota, jo Grodņas apkārtni ES pilsoņi drīkst 

apmeklēt bez vīzas, gan iepriekš iesniedzot attiecīgos pases datus 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 12.02. pēc 12.02. pēc 10.04. 

zaudētā summa EUR 40 EUR 100 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 10.04. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19. novembra un ir derīga vēl 3 

mēnešus pēc ceļojuma beigām. 

!!! ID kartes nav derīgas ceļošanai uz Baltkrieviju. 

 papildus dokumenti nepilngadīgajiem un tiem, kas jaunāki par 25 

gadiem: dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija, vecāku 

pasu kopijas un, ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi, - notariāli apstiprināta 

vismaz viena vecāka atļauja 

! 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 

 
 
 

Ūdensparks Druskininkos  No 1 

Brauciens ar funikulieri pāri 

Nemunai (abi virzieni kopā) 

 5 

Ekskursija Braņicku pilī Belostokā 12 3 

pusdienas, vakariņas krodziņos  15 – 30 PLN vai 

10 – 20 BYR 

no 4 


