TRANSILVĀNIJAS KALNU
VILINĀJUMS

2022

Pārgājieni, folkloras tradīcijas, savdabīgi vēstures līkloči, nacionālās virtuves noslēpumi un patiesa viesmīlība vienā no
ainaviskākajiem Rumānijas reģioniem – Transilvānijā!
Transilvānijas teritorijā ēdināšana (brokastis un vakariņas), ieejas maksas maršrutā paredzētajos objektos un izklaides
pasākumos iekļautas brauciena cenā!

31.07. - 07.08.
diena, maršruts
svētdiena, 31.07.
Rīga – Rzeszow
**viesnīca Žešovā
pirmdiena, 01.08.
Rzesow – Oradea
***viesnīca Oradea
otrdiena, 02.08.
Orodea –
Meziad – Detunatele
– Sibiel
nakšņošana viesu
mājās Sibielā
trešdiena, 03.08.
Sibiel – Ghimes

*** naktsmītne
Ghimes
ceturtdiena, 04.08.
Varsag – Ghimes –
Varsag
nakšnošana Zetea
ciemata privātajās
mājās
piektdiena, 05.08.
Varsag – Rimetea
nakšņošana Rimetea
ciemata privātajās
mājās

8 dienas

EUR 595

notikumi, apskates objekti
• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas
• brauciens cauri Lietuvai, Polijai
• vēla ierašanās viesnīcā Žešovā
Sveicināta, Translivānija!
• Oradea – pilsēta ar senu vēsturi, kuras liecības glabā cietokšņa drupas piecstūra zvaigznes formā.
Izsmalcinātie baroka un jūgendstila vaibsti iegūti Habsburgu valdīšanas laikā – Bīskapa pils, Sv.
Marijas jeb Baroka katedrāle, gājēju iela...Vīna degustācija, vakariņas
• Meziad alas – vienas no apmeklētākajām alām Rumānijā! Kaut arī neiziesim visus 4 km, tās pārsteigs
ar savu varenību. Milzīga dabas (karsta procesu) veidota ieejas velve mūs aicina tālāk atklāt alas
noslēpumus, vēsturi, izveides procesus. Esiet uzmanīgi, neiztraucējiet alas pastāvīgos iedzīvotājus –
sikspārņus! Pikniks!
• Pārgājiens ~4.st.“Detunatele” līdz unikālām bazalta kolonām, kuras atgādina milzu ērģeles, kas
savas tumšās “stabules” pavērsušas pret debesīm. Mazliet sirreāla ainava, kas vilina ne tikai dabas
mīļotājus, bet arī ģeologus
• laipna uzņemšana un vakariņas Sibiel ciematā
• brauciens pa kalnu ceļu uz Transfagarasan kalnu pāreju (2000 m v.j.l.) līdz Bâlea ezeram.
Pārgājiens līdz kalnu virsotnei Vanatoarea lui Buteanu 2507 m v.j.l. (augstuma starpība 500 metri,~
3,5 stundu garš pārgājiens.) Tie, kuri nevarēs vai nevēlēsies doties pārgājienā, gaidīs pie Balea ezera,
dodoties vieglākās pastaigās. Pārgājiens iespējam,s tikai labos laika apstākļos. Gadījumā, ja
laikapstākļi to neļaus, būs alternatīva programma
• Albota. Baudīsim foreles īpašā vidē!
• Csango novada folkloras programma un tradicionālā novada virtuve vakariņās
• brauciens pāri Hargitas kalniem un pārgājiens Ghimes novada gleznainajā kalnu apkaimē. Slāpes
remdēsim ar ūdeni no minerālūdens avota, apmeklēsim lauku sētu un baudīsim pusdienas piknikā ar
skaistu kalnu ainavu desertā, iepazīsim Csango novada folkloru
• pastaigas kalnos Ghimes novadā: lauku sētas apmeklējums, gardas pusdienas ar skaistu kalnu ainavu
desertā, pikniks.
• Zetea vakara programma - vietējās kartupeļu maizes un Kürtös Kalács kūkas cepšana. Vakariņas
ar mūziku
• Transilvānijas pļavu smaržu un spēku sajutīsiet, baudot tēju un garšvielas privātā garšaugu dārzā
• pastaiga pa Rimetea etnogrāfisko ciematu (UNESCO)– Europa Nostra godalgots ciemats, kur
seklēru un sakšu tradicionālās kultūras izpausmes varēs redzēt, sajust un izgaršot katrs pats.
Pēcpusdienas pārgājiens uz vēsturiskām leģendām un teikām apvīto Sekleru klinti (1129 m.v.j.l.)
• laipna uzņemšana un vakariņas Rimetea ciematā

sestdiena, 06.08.
Rimetea – Ordea –
Žešova

• ~2.st pārgājiens Rusty Precipice (pa rūsganu nogāzi) mums atklās vēl kādu dabas fenomenu – lietus
•

**viesnīca Žešovā
svētdiena, 07.08.
Žešova – Rīga

•
•
•

erozijas veidotās “brūces” kalnos, kuras pārsteidz ar bagātīgo krāsu gammu – oranžs, rūsgans, tumši
rozā… Kāda saskaņa ar rudens krāsu paleti!!
ūdensprieki Oradea termālo ūdeņu kompleksā Nymphea – kalniņi, baseini, burbuļvannas – viss, lai
jūsu miesa un dvēsele tiktu pozitīvi uzlādēta pēc pārbrauciena (jāņem līdzi peldlietas). Par papildus
samaksu!
brauciens līdz viesnīcai Polijā
brauciens cauri Polijai un Lietuvai
ierašanās Rīgā pēc 22.00

Labsajūtai ceļojumā noderēs ērti, pārgājieniem atbilstoši apavi!
Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu*
EUR 150
piemaksa par papildvietu autobusā*
EUR 150
* vienvietīgo istabu un papildvietu skaits autobusā ir ierobežots
Ceļazīmes cenā ietilpst
• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;
• 7 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) viesnīcās divvietīgās
istabās ar dušu/WC, brokastis, Transilvānijā ģimenes pansijās un
viesu namos ar brokastīm, vakariņām;
• ieejas maksas apskates objektos Transilvānijas teritorijā;
• IMPRO grupas vadītāja-gida, vietējā gida pakalpojumi;
• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. 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 cena neietilpst
• ieejas maksa Nymphea baseinu kompleksā;
• pusdienas un vakariņas Polijā, personīgie izdevumi
Iespējamās papildizmaksas
Transilvānija
minerālūdens 1,5 l
pudele vīna 0,7 l
Nymphea termālais baseins

RON
no 2
no 15
60

1 EUR ~ 4,5 RON (Rumānijas lejas)

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 150
līdz 05.05. EUR 300
līdz 01.07.
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 05.05.
pēc 05.05.
pēc 01.07.
zaudētā summa
EUR 75
visa
summa
EUR 300
• iemaksāto summu līdz 15.07. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase/ ID karte vai LR 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
www.impro.lv

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

