2022

04.07. – 10.07.
diena, maršruts
pirmdiena, 04.07.
Rīga – Rzeszów
**viesnīca Žešovā
otrdiena, 05.07.
Rzeszów - Košice

notikumi, apskates objekti

• sv. Erceņģeļa Mihaela baznīca (UNESCO) Ladomirovā ir Slovākijas sakrālo koka celtņu izcils

•

***viesnīca
Miškolcā
ceturtdiena, 07.07.
Miškolca – Egera

•
•
•
•
•
•
•

***viesnīca Egerā
piektdiena, 08.07.
Egera - Budapešta
***viesnīca
Budapeštā
sestdiena, 09.07.
Budapešta Čenstohova
**viesnīca Čenstohovā

svētdiena, 10.07.
Čenstohova - Rīga

EUR 325

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas
• brauciens caur Lietuvu, Poliju

•

***viesnīca Košicē
trešdiena, 06.07.
Košice - Miškolca

7 dienas

•

•
•
•
•
•
•
•

paraugs, celta, neizmatojot naglas
Bardejovai (UNESCO) 1376. gadā karalis Lāslo I piešķīra karaļa brīvpilsētas satusu. Vislielāko
uzplaukumu pilsēta piedzīvoja 15. un16. gadsimtā, kad te darbojās daudzas amatnieku ģildes, ap
pilsētu bija akmens aizsardzības mūris, kas daļēji saglabājies līdz mūsdienām. Netālu esošā
Bardejovske Kūpele (Bardejovské Kúpele) ir pazīstams minerālūdens kūrorts, kuru savulaik
iecienījušas arī prominentas personas
Košice – Slovākijas otra lielākā pilsēta un Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2013. gadā. No 11. gadsimta
līdz pat 1918. gadam Košice ietilpa Ungārijā. Košice lepojās ar faktu, ka 1369. gadā tai tika piešķirts
ģerbonis - pirmais pilsētas ģerbonis Eiropā
Jasovas stalaktītu alas - unikālā pazemes pasaule ar dažādu krāsu un formu stalaktītiem, stalagmītiem
Nacionālais parks Slovensky Kras Slovākijā ir viena no lielākajām karsta teritorijām Viduseiropā.
Karsta procesu rezultātā izveidojušās alas, aizas un citas dabas formas un objekti. Tūristu taka
Zádielska tiesňava aizā un Hajske ūdenskritums
pelde termālajos minerālūdens baseinos klinšu alā pie Miškolcas, kas ir unikāls dabas veidojums
Kisgyor Golgata - Kisgyoras mēra László Kékedi (slavena ungāru kokgriezēja un Ungārijas Mākslas
akadēmijas biedra) izsapņotā un kokā veidotā Golgāta un Bētlēme
Demjen termalie termālie baseini un travertīni - Ungārijas Pamukale. Ārstnieciskais ūdens, kas
izplūst no 690 m dziļuma, ir jaunākais Ungārijā atklātais ārstnieciskais minerālūdens ar plašu
iedarbības spektru
Alu pilsēta – muzejs tufa akmenī, kas ir viegli griežams un grebjams. 19. gadsimta vidū Egersalokā
bija 33 alu mājokļi. Daži pat bija apdzīvoti 20. gadsimta 60. gados
Egēra – pilsētas vēstures liecinieki ir bazilika, iespaidīgais cietoksnis, kura mūros dzimusi leģenda par
vīnu Egri Bikaver un turku laiku liecinieks - minarets. Daiļās kundzes ielejas vīna pagrabos
iespējams salīdzināt dažādu vīndaru piedāvājumu un atrast savai gaumei atbilstošāko
Kazár riolittufa - unikāls ģeoloģisks retums. Īpašā izskata klints, kas izskatās pēc baltiem, cekulainiem
viļņiem, izveidojās vulkāniskās darbības rezultātā pirms 20 miljoniem gadu pēc Mātras vulkāna
izvirdumiem. Mīksto tufa virsmu tā pašreizējā formā veidoja ūdens erozijas darbs
Mātras kalni ar augstāko Ungārijas virsotni Kekeš 1014 m vjl
Budapešta vakara gaismās – brauciens ar kuģīti pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un
priecāties par izgaismotajām ēkām
Budapeštas apskate. Donavas pērle, austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas galvaspilsētu, kuru uzskata
par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē
~13.00 izbraukšana no Budapeštas
ceļš cauri Ungārijai, Čehijai, Polijai
brauciens caur Poliju, Lietuvu
ierašanās Rīgā pēc 22.00

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

EUR 130
EUR 120

Ceļazīmes cenā ietilpst

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās
ar dušu/WC;
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi;
• veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī Eiropas
veselības apdrošināšanas karti (EVAK).
Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte
Ceļazīmes cenā neietilpst
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;
• pusdienas, vakariņas
Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas)
HUF EUR
Ladomirova
Sv.Mihela baznīca
3
Jasova
stalaktītu alas
10
Slovensky Kras dabas parks
5
termālie baseini klinšu alā
4000
Miškolca
Golgata
600
Kisgyor
vīna
degustācija
20
Egēra
Demjena
termālie baseini
3000
Egersaloka
alu pilsētas muzejs
1400
Budapešta
brauciens ar kuģīti pa Donavu
15
*1 EUR ~ 300 HUF (Ungārijas forinti). Forintus būs iespēja samainīt Ungārijā.
Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 100 līdz 05.04. EUR 150 līdz 03.06. atlikusī summa
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 05.04.
pēc 05.04.
pēc 03.06.
zaudētā summa
EUR 50
EUR 150
visa summa
• iemaksāto summu līdz 21.06. iespējams pāradresēt citai personai, kura
vēlas doties minētajā ceļojumā

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase.
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
IMPR, 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

