
 
 

 

2021  

HOLANDE UN BEĻĢIJA 

ZIEDU LAIKĀ  
  

 

 

 

 22.04. – 25.04. 4 dienas 575 EUR  
 

diena, maršruts 

 

notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 22.04. 

Rīga – Amsterdama - 

Zaanse Schans – 

Roterdama 

 

 

 

***viesnīca pie 

Roterdamas 

• 5.45 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 7.45 – 9.05 lidojums Rīga – Amsterdama 

• brīvdabas muzejs Zaanse Schans – 1960. gadā veidots kā 17. gs. arhitektūras 

ansamblis ar veikaliņiem, vējdzirnavām, vēsturiskām ēkām, kur redzams dzīvās 

vēstures gabaliņš – kā top siers, koka tupeles, kā tiek maltas sinepes 

• kosmopolītiskā un brīvdomīgā Amsterdama, kuru veido apmēram 90 saliņas,  

savienotas ar vairāk nekā tūkstoš tiltiem. Tiso kundzes vaska figūru muzejs, Dam 

laukums, dimanti, Sarkano lukturu kvartāls… Pilsētas kanālu lokos joprojām ir 

saglabājušās Zelta laikmeta greznās ēkas! 

piektdiena, 23.04.  

Roterdama - Hāga – 

Lisse – Brisele 

 

 

 

***viesnīca Briselē 

• pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, kuru sadala 

kanāli un takas starp krokusu, hiacinšu, tulpju un narcišu laukiem. Krāšņo ziedu 

paklāju veido miljoniem ziedošu tulpju un citu sīpolpuķu 

• pēc konstitūcijas Nīderlandes galvaspilsēta ir Amsterdama, bet faktiskais pārvaldes 

centrs ir Hāga, kur atrodas parlaments, valdība, dzīvo karaļa ģimene 

• Madurodam – Holande miniatūrā jeb Gulivera pilsēta – Holandes ievērojamākās 

celtnes un ainavas 25 reizes samazinātā izmērā 

sestdiena, 24.04. 

Brisele – Brige – Ģente 

- Brisele 

 

 

***viesnīca Briselē 

• Brige – saukta arī par Ziemeļu Venēciju, jo viduslaiku pilsēta saglabājusies neizpostīta, 

ar šaurām ieliņām un kanāliem, tirgus laukumu, rātsnamu, pili, 13. gadsimta slimnīcu 

un dzīvojamajām mājām. Brige ir viens no interesantākajiem un populārākajiem 

ceļojuma galamērķiem Beļģijā 

• Ģente – torņu un brīvības pilsēta. Moderna lielpilsēta ar ļoti labi saglabājušos 

viduslaiku centru, kurā atrodas ap 400 ēku, kam ir piešķirts pieminekļa statuss 

svētdiena, 25.04.  

Brisele – Rīga 

 

• Brisele – pilsēta, kuras simboli ir čurājošais puisītis, Eirokvartāls, rokdarbnieču 

mežģīnes, beļģu alus un šokolāde... Briseles lielais laukums ar tā ēkām ir viens no 

skaistākajiem baroka stila ansambļiem. Lielā laukuma galvenā celtne ir Briseles 

vēsturiskais Rātsnams, kura gotisko fasādi rotā slavenais smailais tornis 

• transfērs uz Briseles lidostu 

• lidojums Brisele – Rīga 18.30 – 21.55 

 

 

 

 

 

 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 105 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. EUR 535 

ceļazīmes cena bērniem no 12 līdz 16 g.v.  EUR 555 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Amsterdama; Brisele – Rīga, 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 cenā neietilpst  

• ieejas maksa apskates objektos 

• pusdienas, vakariņas  
 
 

Iespējamās papildizmaksas*          
 

EUR 

ziedu izstāde Keukenhof 20 

Tiso kundzes muzejs no 21 

kuģis pa Amsterdamas kanāliem  16 

Madurodam Holande miniatūrā 18 

kuģis pa Briges kanāliem  15 

* tabulā minētas 2020.gada cenas  
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

200 EUR  līdz 21.01. 190 EUR  līdz 18.03. atlikusī summa 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 21.01. pēc 21.01. pēc 18.03. 

zaudētā summa 100 EUR  240 EUR  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 15.04. 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

