
  
 

 

 

 

 

2021 

UZ DIENVIDLIETUVU  

AR BĒRNIEM 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos  

un veselības apdrošināšana! 
  

  16.10. – 17.10. 2 dienas EUR 120  
 

  bērniem EUR 80 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

16.10. 

 

 

Rīga – 

Grenctāle –

Traķi –  

Merkine – 

Druskininki 

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 33. platformas  

 Traķu ezerpils ir 14.–15. gs. Lietuvas valdnieku rezidence. Gotikas stilā 

celtā pils ir vienīgā viduslaiku ezerpils Austrumeiropā 

 Karaīmu kulināra programma, kur katrs varēs piedalīties kibinu (nacionālo 

pīrāgu) gatavošanā 

 enerģijas izlāde, izskrienot kukurūzas labirintu 

 kāpiens gleznainajā Merkines pilskalnā - te savulaik atradās viena no 

stratēģiski nozīmīgākajām Lietuvas dižkunigaitijas pilīm, no pilskalna 

paveras ļoti skaista ainava uz upes ieleju 

 Druskininku kūrorta iepazīšana – atjaunotās koka arhitektūras ēkas 

slavenajā minerālūdeņu dziedniecības kūrortā, pastaigas pa parku, gar 

gleznainajiem Nemunas krastiem. Brīvajā laikā iespēja apmeklēt Baltijas 

lielāko akvaparku Aqua Meduna vai slēpošanas kompleksu Snow Arena 

*** 

viesnīca  

Druskininkos  

svētdiena, 

17.10. 

 

Druskininki –  

Viļņa  – 

Grenctāle –  

Rīga 

 Apgrieztā māja – viss ar kājām gaisā! Neparastas izjūtas un lieliskas  

fotogrāfijas atmiņām 

 brauciens ar vagoniņu pār Nemunas ieleju, kur no 45 m augstuma paveras 

fantastisks skats pār mežu galotnēm un upes ieleju 

 lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustēšana 

 Viļņas Ilūziju muzejs ir vieta, kur ne tikai uzņemt smieklīgas un iespaidīgas 

bildes, bet arī ļauties prātam netveramai optiskajai ilūzijai. Atsaucīgie muzeja 

darbinieki ne tikai izstāstīs par eksponātiem, bet arī piedāvās uzņemt attēlus, 

lai jūs varētu pozēt kopā ar savu ceļabiedru. Izziņai palīdzēs arī informatīvās 

plāksnes ar dažādiem interesantiem faktiem 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

                                                       

 

 

 

 

 
 

 

Naktsmītņu raksturojums 

*** viesnīca Druskinikos – divvietīgas istabas, WC un duša , brokastis. Viesnīca atrodas kūrorta centrā, radot iespēju 

vakarā ar kājām izstaigāt nelielo centru vai relaksēties Baltijas lielākajā akvaparkā vai slēpošanas kompleksā Snow Arena 



  

Pieteikšanās ceļojumam 

 piesakoties ceļojumam nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas  
 vēl EUR 50 jāiemaksā līdz 16.09.  

 atlikusī summa jāsamaksā līdz 06.10. 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

Atteikšanās no ceļojuma  

 atsakoties no ceļojuma līdz 16.09., jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 16.09., jūs zaudējat EUR  40  
 atsakoties no ceļojuma pēc 06.10., jūs zaudējat visu summu  
 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide 

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25  

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 24 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši  
17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto personu,  – EUR  80  

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

 naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos 

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

 cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs  

ir līdzīgas kā Latvijā, (~EUR 25 – 30 uz abām dienām).  

 ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, nepieciešama  
vēl vismaz tikpat liela summa 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai  

Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un   

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, kā 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 

 


