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KARLOVI VARI  
 

 

 

 
 

 

 

 18.10. – 23.10. 6 dienas  EUR 225 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 18.10.  

Rīga – Zlotorija 

***viesnīca Zlotorijā 

• 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

trešdiena, 19.10.  

Legnica – Kutna Hora – 

Prāga 

 

 

 

 

 

***viesnīca Prāgā 

• brauciens caur Poliju, Čehiju 

• Kutna Horas pilsēta radās 13. gadsimta otrajā pusē, kad te sāka dzīvot kalnrūpniecībā 

nodarbinātie strādnieki. Šodien mazpilsēta vilina tūristus ar savu senatnīgo elpu, kuru var 

sajust, apskatot kādreizējo sudraba monētu kaltuves vietu – Itāļu pagalmu, raugoties uz 

Sv. Barbaras baznīcu, kuras trīs iespaidīgos telts formas torņus var redzēt pāri pilsētai 

• Prāgas apskate: skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi, kura maģiskais skaitlis, 

kā apgalvo čehi, ir 135797531. Klasiskā Prāgas ainava - Prāgas Kremlis un gotiskā 

Sv.Vita katedrāle, Zelta ieliņa, kurā savulaik strādājuši zeltkaļi, Vecpilsētas laukums un 

slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, kurš 590 gadu laikā labots tikai trīs reizes 

otrdiena, 20.10. 

Prāga – Karlovi Vari – 

Prāga 

 

 

***viesnīca Prāgā 

• brīnišķīgā Karlovi Vari (Karlovy Vary) arhitektūra, kolonādes ar kūrorta viesiem un juku 

jukām sajauktām svešvalodām, nepārtrauktais Vržidla pulss (Karlovi Vari avots, kura 

ūdens temperatūra ir +72°C), avotu čalošana un to karstās elpas, saldā vafeļu smarža, 

kūrorta orķestra mūzika un visur esošā šīs vietas dvēsele. Funikulieris uz skatu kalnu 

• čehu folkloras vakars Prāgā ar vakariņām un alus degustāciju  

(lūdzam pieteikties vakariņām un degustācijai līdz 05.10 ., veicot iemaksu EUR 30.00) 

trešdiena, 21.10.  

Prāga – Karlšteina – 

Prāga 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Prāgā  

• Karlšteinas pili Kārlis IV lika uzbūvēt ne vien vientuļai lauku atpūtai, bet arī kā 

impērijas kroņa dārgumu glabātavu un simbolisku apliecinājumu viņa dievišķajām 

tiesībām pārvaldīt Svēto Romas impēriju. Izslējusies uz klints, Karlšteinas pils joprojām 

nolūkojas lejup uz Berounas upi un nu jau arī uz sīkajām tūristu suvenīru bodītēm 

• pusdienas alus darītavā MMX - knēdeļi ar gulašu (lūdzam  pieteikties pusdienām līdz 

05.10. veicot iemaksu EUR 12.00) 

• Prāgas apskate: kā Parīzē ir Elizejas lauki, tā Prāgā ir Vāclava laukums – centrālais 

bulvāris, kultūras, tirdzniecības un sabiedriskais centrs. Vāclava laukums ir apmēram 750 

m garš un 60 m plats. Iespēja izbaudīt pilsētas gaisotni staigājot pa Prāgu, tad palutināt 

sevi nobaudot ķiploku zupu, knēdeļus, Beherovku, alu... kādā no pasaulslavenajiem čehu 

alus krodziņiem. Jo, kā apgalvo čehi: Kolumbs vēl nebija atklājis Ameriku, bet mēs šeit 

jau dzērām alu – uzraksts vecākajā Prāgas alus krogā! 

ceturtdiena, 22.10.  

Prāga – Adršpaha – 

Varšava   

 

 

**viesnīca Varšavā 

• par Adršpahas klintīm daudzus gadsimtus cilvēki neko nezināja un pat baidījās tajās 

ieiet. 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā apskates objektu 

ieinteresējās blakus esošas Silēzijas iedzīvotāji. 1824. gadā klinšu teritorijā notika liels 

ugunsgrēks, kurš ilga vairākas nedēļas, taču pēc ugunsgrēka klinšu labirints kļuva daudz 

pieejamāks un 19. gadsimta sākumā Adršpahas īpašnieki sāka veidot pirmās tūristu takas  

• brauciens caur Čehiju, Poliju 

piektdiena, 23.10.  

Varšava – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 20.00  



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 75 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 210 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 5 naktis viesnīcās divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam)  

ar dušu/WC, brokastis; 

• 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 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 

 

Iespējamās papildizmaksas (2020.gada cenas) CZK EUR 

Prāga Hrada kompleksā biļete  250 – 350 10 – 14 

Vita katedrāles tornis 150 6 

Rotaļlietu muzejs 70 2.80 

čehu folkloras vakars  - 30 

75 min biļete sab. transportā  36 1.44 

pusdienas vai vakariņas no 200 no 8 

Karlšteina Karlšteinas pils no 180 7.20 

Vaska figūru muzejs 100 4 

Betlēmes muzejs 80 3.20 

Karlovi Vari funikulieris uz skatu kalnu  90 3.60 

MMX pusdienas alus darītavā MMX  - 12 

Kutna Hora Kaulu baznīca 80 3.20 

Sv.Barbaras baznīca 80 3.20 

Adršpaha klinšu rezervāts 120 4.80 

valūtas kurss: 1 EUR ~ 25 CZK (čehu kronas) 

  

         Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 60 līdz 15.07. EUR 100 līdz 20.09. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 15.07. pēc 15.07.  pēc 20.09. 

zaudētā summa EUR 40 EUR 120 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 08.10. iespējams pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase. 

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

