POLIJAS KARPATU
DABAS, KULTŪRAS UN GARŠAS
AICINĀJUMS

2022

Cenā iekļautas degustācijas, nav iekļautas ieejas maksas!

03.08. – 07.08.
diena, maršruts
trešdiena, 03.08.
Rīga – Ļubļina
**viesnīca Ļubļinā
ceturtdiena, 04.08.
Ļubļina – Zamošča –
Zvežiņeca – Jaroslava –
Sanoka

***viesnīca Sanokā
piektdiena, 05.08.
Sanoka – Solinas ezers –
Žešova

***viesnīca Žešovā
sestdiena, 06.08.
Žešova – Sandomeža –
Kielce

***viesnīca Kielcē
svētdiena, 07.08.
Kielce – Rīga

5 dienas

EUR 320

notikumi, apskates objekti
• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas
• brauciens caur Lietuvu, Poliju
• Ļubļina vakara gaismās - viduslaikos nozīmīgā tirdzniecības pilsēta un ebreju izglītības
centrs, vārdu vēsturē ierakstījusi arī ar 1569.g. šeit noslēgto ūniju starp Poliju un Lietuvu
• Zamošča – UNESCO sarakstā iekļauta pilsēta ar izciliem renesanses paraugiem:
Zamoščas pils, akadēmijas ēkas. Pilsētu pamatoti dēvē par Ziemeļu Paduju– pilsētas
galvenais arhitekts bija slavenais itāļu arhitekts Bernardo Morando
• viegla pastaiga Roztočes Nacionālajā parkā
• Polijas Karpatu reģionu raksturo ne tikai atšķirības folkloras tradīcijās, bet arī īpaša
virtuve. Pusdienās baudīsim ceptu foreli, kartupeļu laiviņas un salātu daudzveidību.
Saldajā – kraukšķīgs saldēdiens un veselīgs medus no tīrākajām ganībām un mežiem, ko
mēdz saukt arī par Podkarpacie zeltu (pusdienas iekļautas ceļojuma cenā)
• Jaroslavas pilsētas apskate. Senāk te notikuši lielākie gadatirgi Polijā. Renesances
paraugs – Orseti nams, kas liecina par itāļu klātbūtni senajā tirdzniecības laikmetā
• Sanoka – neliela un klusa pilsētiņa, kas tiek uzskatīta par vārtiem uz vismazāk apdzīvoto
reģionu Polijā – Beskidu kalniem. Pilsēta spējusi saglabāt savu viduslaiku pilsētas šarmu
• Sanokas brīvdabas muzejs uzskatāms par lielāko un arī kvalitatīvāko visā Polijā. Muzejā
apskatāmas Polijas - Ukrainas pierobežai un Karpatiem raksturīgas saimniecības 18.20.gs. un unikālā koka arhitektūra
• Karpatu nacionālās pusdienas, kur bez kārtīga poļu spaczhiek (gaļas ēdiens) nogaršosim
arī vietējo zivju zupu (pusdienas iekļautas ceļojuma cenā)
• izbrauciens ar kuģīti pa gleznaino Solinas ezeru gar tā klinšainiem krastiem. Iespaidīgā
Solinas HES dambja augstums sasniedz 80 m, bet garums pārsniedz 650 m!
• Laņcutas pils komplekss - unikāls objekts ar Orhideju māju, ar krāšņu angļu un itāļu stila
dārzu, iespaidīgo kariešu kolekciju, kas ir viena no lielākajām visā Eiropā.
• Sandomeža – viena no senākajām Polijas pilsētiņām, dēvēta arī par Mazo Romu. Skaisti
koptā vecpilsēta iemūžināta daudzās mākslas filmās. Sandomežas panorāma no Vislas
puses tiek uzskatīta par vienu no Polijas skaistākajiem skatiem
• Švietokrižskijes kulinārais mantojums. Baudīsim balto boršču un Gołabki jeb īstenus
Karpatu tīteņus kāpostu lapās ar īpašu mērci; saldajā – ābolu pīrāgs, kas pārliets ar vaniļas
mērci. Smaczno! (pusdienas iekļautas ceļojuma cenā)
• Kielce – Krakovas bīskapa īpašums kopš 12. gadsimta un nozīmīgs tirdzniecības centrs, par
ko šodien atgādina baroka stilā celtā bīskapa pils un iespaidīgā bazilika
• brauciens caur Poliju, Lietuvu
• atgriešanās Rīgā pēc 22.00

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

EUR 120
EUR 90

Ceļazīmes cenā ietilpst
• komfortabls autobuss ceļojuma laikā;
• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās;
• Karpatu nacionālās pusdienas saskaņā ar maršruta aprakstu;
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi;
• veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī
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 ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi
Iespējamās papildizmaksas

PLN

Sanokas brīvdabas muzejs
Laņcutas pils un kariešu muzejs
kuģītis Solinas ezerā
Roztočes Nacionālais parks
pusdienas, vakariņas krodziņos

30
40
~ 45
4
20 – 40

* tabulā minētas 2021. gada cenas. Valūtas kurss: 1 EUR ~ 4,2 PLN (Polijas zloti)
Pieteikšanās ceļojumam

avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 100
līdz 05.05.
EUR 150
līdz 05.07.
• ja minēts iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
zaudētā summa

līdz 05.05.
EUR 50

pēc 05.05.
EUR 180

pēc 05.07.
visa summa

• iemaksāto summu līdz 19.07. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte, 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
www.impro.lv

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

