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Ceļazīmes cenā iekļautas ieejas maksas apskates objektos, vakariņas un degustācijas Rumānijā!

24.09. - 02.10.
diena, maršruts
sestdiena, 24.09.
Rīga – Rzeszow
***viesnīca Žešovā
svētdiena, 25.09.
Rzeszow -Paulis - Arad
***viesnīca Arad
pirmdiena, 26.09.
Arad – Timisoara –
Faget –Deva – Cristur

ģimenes pansijās
Cristur ciematā
otrdiena, 27.09.
Cristur – Hunedora –
Sibiu – Cisnadioara –
Sibiel

viesu māja Sibiel
trešdiena, 28.09.
Sibiel – Brateiu –
Biertan – Calimanesti
–Sighisoara – Sibiel

viesu māja Sibiel
ceturtdiena, 29.09.
Sibiel– Ocna Sibiului
– Alba Iulia – Aiud –
Turda – Savadisla
viesu māja Savadisla

9 dienas

EUR 685

notikumi, apskates objekti
• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas
• brauciens caur Lietuvu, Poliju
• vēla ierašanās viesnīcā Žešovā
• brauciens caur Slovākiju, Ungāriju, vērojot gan varenos Karpatu kalnus, gan Ungārijas stepi
Sveicināta, Transilvānija!
• izsmalcinātu vīnu degustācija un vakariņas Vīnu Princeses pagrabā Paulis
• Timišoara – pazīstama kā pirmā pilsēta Eiropā, kurā 1884. gadā tika ieviests elektriskais ielu
apgaismojums. Jūs pārsteigs plašie pilsētas laukumi un sakārtotā pilsētvide
• Recas – viena no lielākajām vīna ražotnēm Banat reģionā, kas piedāvā vīnus ar ļoti bagātīgu garšas
buķeti, kuri ir starptautiski atzīti. Vīna degustācija un pusdienas.
• Devas pilsdrupas ir iespaidīgas ne tikai vareno izmēru dēļ, bet arī pateicoties savai atrašanās vietai
kalnos, no kuriem paveras burvīgs panorāmas skats (brauciens ar funikulieri!)
• Cristur ciemats – sagaidīšana un vakariņas– atpūta no sirds uz sirdi un iepazīšanās ar vietējo
sadzīvi un tradīcijām, nacionālo virtuvi, baudot vietējo ļaužu neviltotu viesmīlību
• Hunedoara pils – viena no skaistākajām renesanses laika pilīm Eiropā, kas apvīta ar leģendām par
karali Matiāšu (Matyas)un dižciltīgo, drosmīgo Huņadi (Hunyadi) dzimtu
• Sibiu – saukta par sakšu pilsētu – dārgakmeni. Viena no visreprezentatīvākajām sakšu pilsētām,
Habsburgu valdīšanas laikā kalpoja par Transilvānijas administratīvo centru. Eiropas kultūras
galvaspilsēta 2007.gadā
• viens no lielākajiem brīvdabas muzejiem Astra Museum ļaus ieskatīties Rumānijas zemnieku
sadzīves apstākļos laiku lokos
• Cisnădioara – skaistas, kalna galā esošas romāņu stila baznīcas apmeklējums
• vakariņas viesu mājā
• Brateiu– iepazīšanās ar autentiskiem romu (čigānu) lietišķās mākslas un amatniecības
izstrādājumiem
• Biertan ciematiņā esošie Evaņģēliskās baznīcas nocietinājumi (UNESCO) – vieni no lielākajiem
baznīcas nocietinājumiem Transilvānijā
• Calimanesti: mājīgā atmosfērā iepazīsimies ar baltajiem vīniem Târnava Valley reģionā, kurus
baudīsim gaumīgi atjaunotas muižas telpās
• Segešvāra – burvīga (UNESCO) pilsēta ar šaurām ieliņām, krāsainiem 16.gs. namiem, pilsētas
mūriem, torņiem, dievnamiem un ēku, kurā bērnu dienas pavadījis Transilvānijas valdnieks,
mīklainais grāfs Drakula - Vlads Tepešs
• vakariņas viesu mājā
• Alba Iulia cietoksnis un vecpilsēta, kur vienuviet redzamas gan pareizticīgo bīskapa, gan katoļu
arhibīskapa rezidences
• baltvīna degustāciju Aiud pie vīnu darītāja Papp Péter
• pārgājiens Turdas aizā, priecājoties par neskartas dabas valdzinājumu
• maltīte dzīvās mūzikas pavadījumā Savadisla ciemata krodziņā

piektdiena, 30.09.
Savadisla – Rascruci
Vistea – Mera –
Galgau Almasului–
Beltiug – Vama
***viesnīca Vamā
sestdiena, 01.10.
Vama - Satu Mare Rzeszow

*** viesnīca Žešovā
svētdiena, 02.10.
Rzeszow – Rīga

• Răscruci – unikāls Kallós Zoltán etnogrāfijas muzejs
• Vistea ir īpašs ciemats, te atrodas viena no nozīmīgākajām kalvinistu baznīcām Transilvānijā, kas
raksturo šī reģiona - Kalotaszeg - savdabīgo arhitektūru
• Mera – Transilvānijas ūdens bifeļu muzejs, unikāls Eiropā. Deju šovs, vieglas pusdienas
• Galgau Almasului: neliela pastaiga pa "Pūķu dārzu" - ģeoloģisko dabas parku, kurā , pateicoties
dabas apstākļiem, radušās interesantas formas smilšakmens skulptūras
• Beltiug: vīna dārzi, vīna degustācija un vakariņas vienā no jaunākajām un visātrāk plaukstošajām
vīna darītavām, - Nachbil pagrabi.
• Vama – podnieku ģimenes apmeklējums. Vietējie darinājumi, motīvi, iespēja pašam veidot savu
mākslas darbu. Un noslēgumā neliels pārsteigums!
• vēla ierašanās viesnīcā Polijā
• brauciens caur Poliju, Lietuvu
• ierašanās Rīgā pēc 22:00

Labsajūtai ceļojumā noderēs ērti, pārgājieniem atbilstoši apavi!
Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās
piemaksa par papildvietu autobusā
•
•
•
•
•

EUR 150
EUR 150

Ceļazīmes cenā ietilpst
tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;
8 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) viesnīcās, ģimenes pansijās,
viesu namos divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastis;
ieejas maksas ceļojuma programmā minētajos apskates objektos,
degustācijas, vakariņas Rumānijas teritorijā;
IMPRO grupas vadītāja – gida un vietējā gida pakalpojumi;
veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu, iesakām noformēt un ņemt
līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)

Ceļazīmes cenā neietilpst
• personīgie izdevumi, pusdienas, dzeramnaudas;
Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 150
līdz 28.06.
EUR 350
līdz 24.08.
Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 28.06.
pēc 28.06.
pēc 24.08.
zaudētā summa
EUR 75
visa summa
EUR 320
Iemaksāto summu līdz 09.09. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā.
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase/ID karte, 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

