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VĀCIJAS DĀRZI, BERLĪNE, 

ROZES ZANGERHAUZENĀ  

UN BUGA 2021 
 

 

 

 
 

 

 

 28.06. – 03.07. 6 dienas  EUR 320 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 28.06. 

Rīga – Slubice  

**viesnīca Slubicē 

• 6.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena, 29.06. 

Slubice – Berlīne 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Berlīnes 

• Berlīnes vēsturiskais centrs – Austrumberlīne ar 365 m augsto televīzijas torni un Aleksandra 

laukumu, centrālo ielu Unter den Linden. Brandenburgas vārti – sadalītās un atkal apvienotās 

Berlīnes simbols. Reihstāgs – iespaidīgā parlamenta ēka un vēstures lieciniece 17. jūnija iela. 

No jauna veidotais Potsdamas laukums. Rietumberlīnes centrs – iepirkšanās, izklaides un 

atpūtas paradīze 

• Pasaules dārzi (Garten der Welt) ar 9 dārziem (Kristiešu, austrumu, ķīniešu, japāņu, korejiešu 

u.c) tika atvērti 1987. gadā. Tie atrodas Marzahn (Austrumberlīnē). Pateicoties  IGA Berlin 

2017 izstādei, "Pasaules dārzi" ir ieguvuši arī jaunumus (piemēram, pacēlāju virs izstādes 

dārziem), kuri iepriecinās visus apmeklētājus! 

trešdiena, 30.06. 

Berlīne – Kvedlinburga 
– Zangerhauzena - 

Erfurte 

 

 

 

 

***viesnīca pie Erfurtes 

• Kvedlinburga (Quedlinburg) – pasaules kultūras mantojuma pilsēta, kuras vecpilsētā atrodas 

vairāk nekā 1400 pildrežģu mājas, kuras celtas no 15. līdz 19 gs. Virs pilsētas paceļas 

klosterbaznīca un pils. Bet pašā pilsētā ir ļoti senas puķu audzēšanas, selekcionēšanas un augu 

izpētes tradīcijas. Tādēļ Kvedlinburgu sauc arī par “puķu pilsētu” 

• Europa-Rosarium, Zangerhauzenā (Sangerhausen) – rožu kolekcija ar vairāk nekā 8600 rožu 

šķirnēm! Uz vietas var aplūkot visdažādākās šķirnes un iepazīties ar rožu attīstības vēsturi no 

mežrozītes līdz mūsdienu rozēm, vienlaikus tā ir vieta maziem un lieliem dārza sapņiem. 

Apmeklētāji var iegādāties rožu stādus vai vienkārši baudīt rožu dārza gaisotni! Jūnija beigās 

tiks svinēti ikgadējie Rožu svētki! 

ceturtdiena, 01.07. 

Erfurte  – Gera 

 
 

 

 

 

 

**viesnīca pie Gēras 

• Erfurte – Tīringenes galvaspilsēta, reģiona visvecākā pilsēta, kas saglabājusi unikālu 

viduslaiku atmosfēru -  šauras ieliņas, kur ēkas gandrīz sakļaujas augšējos stāvos. Te blakus 

rotājas dažādi arhitektūras stili, snaudoši tiltiņi, kas savieno klusās upītes Gēras krastus. Līdzās 

neskaitāmajiem arhitektūras pieminekļiem pilsēta īpaši lepojas ar Tirgotāju tiltu, kas ir pats 

garākais Eiropā tilts - iela, pārspējot pat Florences Seno tiltu un Venēcijas Rialto 

• Erfurte BUGA 2021.  Jau 1865. gadā Erfurtē notika pirmā starptautiskā dārzkopības izstāde. 

2021. gadā Erfurte tika izvēlēta, lai organizētu Bundesgartenschau (BUGA) - Vācijas lielāko 

dārzu izstādi, kurā var smelties radošas idejas, staigājot pa skaistiem dārziem vai vienkārši 

baudīt ziedu, krāsu, formu un smaržu burvību 

piektdiena, 02.07. 

Gera – Altenburga -

Vakerbarta - Vroclava  

 
**viesnīca pie 

Vroclavas 

• Altenburga Vācijā pazīstama kā Skatstadt – skata pilsēta un tam ir saistība ar kāršu spēli. 

Altenburgas pilī mājo spēļu kāršu muzejs. Pievilcīgā vecpilsēta lepojās ar skaisto renesanses 

rātsnamu 

• vīna dārzu ieskautā Vakerbartas (Wackerbarth) baroka pils celta 18.gadsimtā kā Augusta 

Kristofa fon Bakerbarta ārpilsētas rezidence. Šodien vīna un dzirkstošā vīna darītava piedāvā 

lielisku atmosfēru izsmalcinātus vīnus un īstu Saksijas viesmīlību 

sestdiena, 03.06. 

 Vroclava - Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22.00   

  



     Piemaksa par komfortu un atlaides 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās   EUR 85 

 piemaksa par papildvietu autobusā EUR 80 

 ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 305 

        

     Ceļazīmes cenā ietilpst  

• 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 cenā neietilpst  

• sabiedriskā transporta izmaksas, pusdienas, vakariņas 

• ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos  

• personīgie izdevumi                                                                                                                                                                                                

  

Iespējamās papildizmaksas (2020.gada cenas)           EUR 

Pasaules dārzi (Garten der Welt) 10 

Zangerhauzena Europa - Rosarium 16 

BUGA 2021 no 10 

Altenburgas pils 10 

vīna degustācija Vakerbartā 15 

 

      Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa atlikusī summa 

EUR 100 līdz 03.03. EUR 120 līdz 28.05. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur  

       tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

       

     Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 03.03. pēc 03.03. pēc 28.05. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 100 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 16.06. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

      LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte 

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

