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VIDUSEIROPAS GARŠU 

KOKTEILIS 
Austrija, Slovēnija, Ungārija, Slovākija 

 
 
 

 

Ieejas maksas un degustācijas iekļautas cenā! 

 25.09. – 03.10. 9 dienas EUR 695 
 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 25.09. 

Rīga – Ostrava 
**viesnīca Ostravā  

• 7.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

svētdiena, 26.09. 

Ostrava – Gera – 
Krams – Vīne 

 

 
 

 
***viesnīca pie 

Vīnes 

• brauciens caur Poliju, Čehiju, Austriju 

• Geras klostera garšaugu dārzs pazīstams visā Austrijā pateicoties priesterim Benediktam 

Felsingeram, kurš pazīstams visā Austrijā kā zālīšu un garšaugu priesteris. Klosterī taisa arī visādus 

labumus, sākot no eļļām, tējām, uzlējumiem un beidzot ar medu, liķieriem un kosmētiku.  

• Kremsas pilsēta atrodas Donavas ielejā un lepojas ar to, ka dokumentos pirmo reizi minēta 995. 

gadā, tātad – gadu agrāk nekā Austrija. Pilsēta, līdzīgi apkārt esošajiem vīna dārziem, ir celta uz 

terasēm. Kremsas simbols ir seni vārti ar zvanu torni, kur divreiz dienā skan Oda priekam. Cilvēki 

šeit dzīvo ar prieku par to, ka te ir viņu mājas, ka spīd saule un briest vīnogas. Kādā skatu kartīšu 

tirgotavā pie sienas ir gravējums: Dievs devis laiku. Ka jāsteidzas, viņš nav teicis… 

pirmdiena, 27.09.  

Vīne – Grāca  

 
 

 

***viesnīca pie 

Grācas 

• ābolu štrūdeles šovs - sākot no ābolu griešanas līdz mīklas izstiepšanai tik plānai, ka cauri spīd. 

Svaigi izceptās štrūdeles baudīšana 

• ķeizariskās Vīnes apskate: iespaidīgākā sakrālā celtne Austrijā – Sv. Stefana katedrāle, kura uzcelta 

godinot pirmo kristiešu mocekli Sv. Stefanu, atrodas pašā pilsētas sirdī. Vīnes majestātiskums vislabāk 

atklājas tieši uz bulvāra loka, kur atrodas 19. gs. beigu ievērojamās celtnes: Vīnes Opera, Parlamenta 

ēka, Habsburgu ziemas rezidence Hofburga, rātsnams, muzeju un ministriju ēkas. Modernās 

arhitektūras piekritēji varēs aplūkot ekscentriskā Hundertvasera projektētās ēkas 

otrdiena, 28.09. 

Grāca – 

Rigersburga –

Wollsdorf - Grāca 
 

 
 

 

 ***viesnīca pie 

Grācas 

• Štīrijas galvaspilsēta Grāca, kura bieži tiek saukta arī par dārzu pilsētu, pateicoties skaisti iekoptajiem 

dārziem un parkiem. Grācas simbols ir pulksteņa tornis, kas atrodas pilskalnā un redzams jau no liela 

gabala, bet sasniedzams ar pūlēm, kāpjot pa stāvām trepēm. Grāca ir arī kultūras pilsēta, kurā atrodas 

vairāki ievērojami muzeji un otra lielākā opera Austrijā 

• Rīgersburgas pils kopš 1822. gada pieder Lihtenšteinu ģimenei. Šodien pilī dzīvo princis Emanuels 

fon Lihtenšteins ar savu ģimeni. Pils ir atvērta apskatei un viegli sasniedzama ar panorāmas pacēlāju 

• Zotter šokolāde atzinīgi novērtēta izstādēs visā pasaulē. Vairāk kā 500 dažādu veidi – no klasikas līdz 

pavisam eksotiskām garšas niansēm. Schoko-Laden-Theater mūs ievedīs šokolādes pasaulē, ļaujot 

izzināt šokolādes tapšanas noslēpumus un izbaudīt dažādas garšas 

• no Štīrijas eļļas ķirbju audzēšanas līdz gatavam produktam (ražotne un degustācija) Wollsdorfā 

trešdiena, 29.09. 

Grāca – 
Maribora- 

Jeruzalem - 

Balatons 
 

***viesnīca pie 

Balatona 

• Maribora un senākais Eiropas vīnogulājs. Maribora ir Slovēnijas otrā lielākā pilsēta pie Austrijas 

robežas Dravas upes krastos, gadsimtiem bijusi Habsburgu pakļautībā un vēl pirms Pirmā pasaules 

kara lielākā daļa pilsētas iedzīvotāju bija austrieši 

• Jeruzaleme Slovēnijā? Jā! Tas ir vīna dārzu ieskauts mazs ciematiņš ar lielu vārdu ~340 m virs jūras 

līmeņa. Leģenda vēsta, ka vārdu tam devuši krustneši, kuri šeit apstājās ceļā uz Svēto zemi, būdami 

pārsteigti par vietas debešķīgo skaistumu. ,,Šipon - tas ir labs!" teica Napoleona karavīri, nobaudot 

lielisko vietējo vīnu. Savrupmājas ar lielajiem, vecajiem pagrabiem liecina par senām vīna tradīcijām    

ap Jeruzalemi. Vīna degustācija 



ceturtdiena, 30.09. 

Hevīzs – Tihaņa - 
Budapešta 

***viesnīca pie 

Budapeštas 

• Hevīza termālais ezers – lielākā dabiskā siltā ūdenskrātuve Eiropā. Pat visaukstākajās ziemās ūdens 

temperatūra nav zemāka par 20 grādiem (pelde ezerā par papildus samaksu) 

• Tihaņas pussala ir muzejs zem atklātas debess. Simpātiskās mājas ar niedru jumtiem, lavandas lauki 

un Tihaņas  klostera baznīca ar interesantu vēsturi 

• pusdienas un degustācija vīna dārzos pie Velences ezera 

piektdiena, 01.10. 

Budapešta - 
Bratislava 

***viesnīca 

Bratislavā 

• Budapešta – Donavas pērle, ungāru lepnums, austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas galvaspilsētu, 

kuru pelnīti uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē: Donava ar tiltiem, Karaļa pils, 

Zvejnieku bastions, Gellerta kalns 

• brauciena laikā ar kuģīti pa Donavu priecāsimies par Budapeštas panorāmu un baudīsim ungāru 

virtuves gardumus 

sestdiena, 02.10. 

Bratislava – 

Čenstohova   
 **viesnīca 

Čenstohovā 

• Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – viena no bijušās Austroungārijas metropolēm ar Ungārijas 

karaļu kronēšanas un apbedīšanas vietu, pili, karalisko promenādi, atjaunoto vecpilsētu. Pilsētu ceļot, 

būvnieki iespaidojušies no Vīnes, Prāgas un Budapeštas, radot lielisku dažādu stilu sajaukumu 

• Trdelnik cepšana un degustācija. Šis saldais konditorejas izstrādājums ir tradicionāls un labi 

pazīstams ne tikai Slovākijā, bet arī Ungārijā, Čehijā, Austrijā 

svētdiena, 03.10. 

Čenstohova - Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22.00 
 

 

 

                Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 130 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 140 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 680 

\ 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 8 naktis divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam)  
     ar dušu/WC, brokastis   
• ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos un degustācijas;   
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un  

     ņemt līdzi 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 programmā neminētos apskates objektos; 

• pelde Hēvīza ezerā;  
• pusdienas, vakariņas, dzeramnaudas, personīgie izdevumi  

         
Iespējamās papildizmaksas (2020. gada cenas!)    HUF    EUR 

pelde Hēvīza ezerā 3200 ~10 

 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

 EUR 150     līdz 29.06. EUR 200 līdz 25.08. atlikusī summa 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 29.06. pēc 29.06. pēc 25.08. 

zaudētā summa EUR 75 EUR 250 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 10.09. 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 

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

