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 02.08. - 08.08. 7 dienas 585 EUR  

diena, maršruts     notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 02.08. 

Rīga – Štutgarte 

– Šafhauzena – 
Egerkingena 

 

***viesnīca 

Egerkingenā 

• 10.20 tikšanās Rīgas lidostā.  

• 12.20-13.35 lidojums Rīga- Šutgarte 

• Šveice - kalnu un skaisto skatu zeme, viena no bagātākajām valstīm pasaulē. Visu ar ko šveicieši lepojas 

aprakstīt nav iespējams, grūti vārdos izteikt tās sajūtas, kas baudāmas ar mūsu maņu orgāniem, sirdi un 

dvēseli. Tāpēc Šveici klātienē vajadzētu izbaudīt katram pašam 

• Reinas ūdenskritumu uzskata par varenāko Eiropā. Ūdenskritumu var sadzirdēt jau no liela attāluma un 

vislabāk straumes spēku sajūtams, piebraucot ar laiviņu tā mutuļojošajā viducī 

otrdiena, 03.08. 

Egerkingena - Bīle –  
Berne –  

Egerkingena 

 
***viesnīca 

Egerkingenā 

• Bīle (Biel) – sena pilsēta Juras priekškalnēs, Bielersee ezera krastā. 2019. gadā durvis vēris unikāls Laika 

muzejs, lai iepazīstinātus interesentus ar slaveno zīmolu  pulksteņu Swatch un Omega ražošanas 

tradīcijām. Te noris arī Eiropas ultramaratonu sacīkstes 

• Gruyere – rajons, kur izgaršojami šokolādes saldi un siera sātīgi pārsteigumi 

• Berne – Šveices galvaspilsēta ar labi saglabājušos vecpilsētu. Pilsētas simbols ir lācis – īsti lāči jau 

vairākus gadsimtus apskatāmi pašā pilsētas centrā. Bernei raksturīgas arī daudzas strūklakas, 16. gs. celtais 

Laika zvanu tornis un, protams, Alberta Einšteina māja-muzejs 

trešdiena, 04.08.  

Egerkingena –  

Grindelvalde –  
Interlakena –  

Egerkingena 
 

 

***viesnīca 

Egerkingenā 

• Grindelvalde majestātiskā Jungfrau masīva pakājē ir izcila izvēle visprasīgākajiem kalnu baudītājiem. Tā 

piedāvā pacēlājā ērti sasniedzamas panorāmas skatu vietas, pastaigu kalnos un murkšķu pilnas nogāzes 

dzīvnieku mīļiem 

• Trimmelbaha ūdenskritumi pie Lauterbrunnenas ir vienīgie pieejamie ledāju ūdenskritumi kalna 

iekšienē. Ūdens nāk no augstajām četrtūkstošnieku virsotnēm un krīt 10 kaskādēs ar pamatīgu troksni 

• Interlakena – starpezeru skaistumkaraliene, šķiet, ka te par savu pienākumu pagrozīties uzskata jebkurš 

Šveices viesis 

• Āres aiza – taka gar tās malu ļauj piedzīvot iespaidīgo ūdens triekšanos pret augstajām krasta klintīm, 

vasarās sestdienu vakaros aiza tiek īpaši izgaismota 

 ceturtdiena, 05.08. 

Egerkingena –  
Titlis – Lucerna –  

Egerkingena  

 
 

***viesnīca  
Egerkingenā 

• Titlis (3020m) nogāzēs iespējams vai nu doties kādā no daudzajām kalnu takām vai arī mesties vēl 

neizbaudītajā – ar Ice Flyer vizināties pāri šejienes apjomīgā ledāja plaisām, pāriet izaicinošajam 500m 

virs bezdibeņa iekārtajam gaisa tiltam Titlis Cliff Walk. Varbūt augusta karstajās dienās īsti vietā liksies 

gājiens cauri 150 m garajam ledus tunelim, tas te izveidots 5000 gadu senā ledū! 

• Engelbergas zvanu formas siera ritulis būs gards suvenīrs, ko sarūpē klostera siernīca  

• Lucerna – tūristu iemīļota Centrālšveices pilsēta ezera krastā ar šaurām ieliņām, kuras dažviet var būt 

tukšas un klusas, bet turpat netālu cilvēku pārpilnas. Īpaša sajūta rodas, ejot pār Kapelas un Pelavu tiltiem 

– tie ir senākie koka tilti Eiropā! 

piektdiena, 06.08. 

Egerkingena –  

Cīrihe – Vaduca –  

Rotenburga pie  

Tauberes 
 

 ***viesnīca  

Rotenburgā pie 

Tauberes 

• Cīrihe – Šveices metropole Limmates upes krastos, viens no pasaules vadošajiem finanšu centriem par spīti 

relatīvi mazajam iedzīvotāju skaitam. Neskatoties uz dārdzību un ekstravaganci, Cīrihe atzīta par vienu no 

tām pasaules pilsētām, kurā dzīve ir viskvalitatīvākā. Cīrihe lepojas ar seno vēsturi, perfekto transporta 

sistēmu, lielāko viduslaiku pulksteni St. Pētera baznīcas fasādē, vērtīgajām muzeja krātuvēm un  
augstvērtīgo dzeramo ūdeni – ņem no kuras strūklakas vēlies …. un tādu pilsētā ir ~ 1200! 

• Eiropas pundurvalsts Lihtenšteina. Lihtenšteina ir vieta, kur pašā Eiropas vidū var atrast neskartu dabu. 

Kartē Lihtenšteinu kārtīgi var ieraudzīt tikai ar lupu, taču tā kļuvusi par modernu industrijas, pakalpojumu 

un tūrisma zemi. Virs galvaspilsētas Vaducas paceļas firstu pils, kas parāda Lihtenšteinu gan kā monarhiju, 

gan kā demokrātisku valsti 



sestdiena, 07.08. 

Egerkingena-  

Baucene - Lodza 
 

 

**viesnīca pie 

Lodzas  

• brauciens caur Vāciju, kura atrodas Eiropas centrā starp Ziemeļjūru, Baltijas jūru un Alpiem. Vācija 

lepojas ar izcilu transporta sistēmu. Valsts ģeogrāfiskā daudzveidība nodrošina labvēlīgus dzīves 

apstākļus visdažādākajiem augiem un dzīvniekiem 

• Baucene (Bautzen) - atrodas Šprē upes krastā. „Torņu pilsēta” (Reichenturm, Alte Wasserkunst) – 

Baucene priecē ceļotājus ar precīzi restaurēto vecpilsētu! Uzraksti pilsētā ir lasāmi gan vācu, gan sorbu 

valodā, jo Baucene ir Vācijā dzīvojošo sorbu kultūras centrs 

• brauciens cauri Vācijai, Polijai 

svētdiena, 08.08. 

Lodza - Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu, Poliju 

• atgriešanās pēc 22.00 

 Pārgājieniem kalnos nepieciešami ērti sporta apavi, ērts apģērbs, 

 lietus apmetnis, silts džemperis vai jaka, saulesbrilles, mugursoma!  
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās 155 EUR  

piemaksa par papildvietu autobusā      80 EUR  

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) 570 EUR  
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• airBaltic lidojums Rīga – Štutgarte,  lidostu nodokļi,  

nododamā bagāža  20 kg, rokas bagāža 8 kg;  

• 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 cena neietilpst 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos, 

      kalnu pacēlājos un vilcieniņos 

• personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas 

 

Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas) CHF EUR 

Grindelvaldē pacēlājs kalnos  65  59 

Trimmelbaha ūdenskritumi 12  10.90 

Āres aiza 10  9.10 

apskates vilcieniņš Lihtenšteinā  10 

Gruyere šokolādes fabrika 10  20 

Reinas ūdenskritums (ar laiviņu)   20 

Titlis pacēlājs kalnos  85 77.30 
 Valūtas kurss: 1 EUR ~ 1.10 CHF (Šveices franki)  

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss  otrā iemaksa pilna summa 

EUR 200 līdz 06.05.  EUR 200  līdz 02.07. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 06.05. pēc 06.05. pēc 02.07. 

zaudētā summa 100 EUR   220 EUR  visa summa 

•  iemaksāto summu līdz 23.07. 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 

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

