MAZŪRIJAS ĀRES UN
GARŠAS

2022

22.07. – 24.07.
datums, maršruts

piektdiena, 22.07.
Rīga – Elka Kentžina

•
•
•
•
•
•
•

**viesnīca Goldapā
svētdiena, 24.07.
Goldapa – Staņčika
- Rīga

EUR 235

notikumi, apskates objekti

**viesnīca Kentžinā
sestdiena, 23.07.
Kentžina – Rešela Goldapa

3 dienas

•
•
•
•
•
•

07.00 izbraukšana no Rīgas
brauciens caur Lietuvu, Poliju
II Pasaules kara laika militārais bunkurs
Elka - skaista Mazūrijas pilsētiņa divu ezeru krastā. To vislabāk iepazīt,
pastaigājoties pa promenādi gar ezera krastu, kur izvietojušies daudzi veikaliņi un
krodziņi, kur tiek piedāvāts plašs zivju ēdienu klāsts. Papagaiļu mini zoo.
17.gadsimtā celtais, leģendām apvītais Święta Lipka baznīcas un klostera
komplekss tiek uzskatīts par vienu no skaistākajiem baroka arhitektūras
pieminekļiem Polijā
Reszela – pilsēta ar viduslaiku elpu un 14. gadsimta beigās uzceltā ordeņa pils
Mazūrija – ūdeņu valstība – ar ezeriem, upēm un unikālu kanālu sistēmu.
Priecāties par apkārtnes gleznainajām ainavām var braucot kā pa sauszemes, tā arī
ūdens ceļiem – kanālu un ezeru tūre
Goldapas sāls gradētavas rada veselīgu mikroklimatu un palīdz ārstēt elpošanas,
ādas, alerģiskās, u.c. slimības
brauciens pa ainavisko Mazūriju cauri pilsētām un ciematiņiem ar fahverka jeb
pildrežģa tehnikā celtiem namiem pa šaurie senās Austrumprūsijas ceļi un alejas
gar Kaļiņingradas apgabala pierobežu
ciemošanās pie īstās poļu saimnieces - meistarklase sekacze (eglītes) gatavošanā.
Tā ir populāra poļu - lietuviešu virtuvē un tiek saukta par iesma kūku. Baudīsim arī
tradicionālo Mazūrijas virtuvi
20. gadsimta pirmajā pusē celtais Stancziku dzelzceļa viadukts – augstākais
Polijā - atgādina senos romiešu akveduktus
Draudzības kurgāns – Krievijas, Polijas un Lietuvas robežpunkts
atgriešanās Rīga pēc 21.00

Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās
piemaksa par papildvietu autobusā

•
•
•
•
•
•

EUR 60
EUR 80

Ceļazīmes cenā ietilpst
komfortabls autobuss ceļojuma laikā;
nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās *** viesnīcā ar dušu/WC;
IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi;
vietējā gida pakalpojumi Belovežas gāršā (krievu valodā)
ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
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
• pusdienas, vakariņas
• personīgie izdevumi
Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 60
līdz 22.04.
EUR 100
līdz 28.06.
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur
tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 22.04.
pēc 22.04.
pēc 28.06.
zaudētā summa
EUR 40
EUR 120
visa summa
• iemaksāto summu līdz 06.07. var pāradresēt citai personai, kura vēlas
doties minētajā ceļojumā

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga līdz 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
skype: impro.info
www.impro.lv

www.draugiem.lv/impro
www.facebook.com/improcelo
www.twitter.com/impro_celo

