UNGĀRIJAS
LIELAIS LOKS

2022

13.08. – 21.08.
diena, maršruts

sestdiena, 13.08.
Rīga – Rzeszow
**viesnīca Žešovā
svētdiena, 14.08.
Rzeszow – Miškolca –
Sarospatak

•
•

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

•
•

brauciens caur Slovākiju, Ungāriju
pelde termālajos minerālūdens baseinos klinšu alās pie Miškolcas, kas ir unikāls dabas
veidojums
Tokaja – dārzu ieskauta mazpilsēta Tisas un Bodrogas upju sateces vietā. 18.gs., pateicoties
Ludviķa XIV vērtējumam – karaļu vīns un vīnu karalis - sākās Aszu vīnu slavas gājiens. Marija
Terēzija, Voltērs, Gēte, Šūberts, Bēthovens un daudzi citi augstu novērtējuši Tokajas novada vīnus
ciemosimies pie Babiču ģimenes, baudīsim lieliskus vīnus un saimnieku viesmīlību. Nokāpt 38
metrus dziļajā pagrabā un degustēt vīnus būs interesanti!
Debrecena - Ungārijas otra lielākā pilsēta, Austrumungārijas kultūras centrs
Unikālie Hajduszoboszlo termālie baseini, kuru ūdens satur bromu, jodu un dažādus citus
minerālus, kam pateicoties tas ieguvis neparastu brūnu krāsu un ir īpaši dziedniecisks dažādām
locītavu un nervu kaitēm
pēcpusdiena ungāru stepē – Hortobagyas Nacionālajā parkā, kas izveidots, lai saglabātu šīs
stepes tradicionālo floru un fauna, kā arī tradicionālo dzīvesveidu. Lieliska iespēja iepazīt ungāru
dzīvi lauku sētā, kuras viesmīlīgais saimnieks iepazīstinās ar savu māju, Ungārijai raksturīgajiem
mājdzīvniekiem, iemācīs darboties ar čikoša pātagu, un, protams, pacienās ar bagātīgu maltīti, kas
gatavota milzu katlā uz ugunskura
Kečkemeta, ar krāšņajām jūgendstila celtnēm ir Ungārijas secesijas pērle
Sioagard ciematiņš piedāvā aizraujošas izklaides: braucienu caur Dienvidungārijas vīna
dārziem, ekskursiju un degustāciju privātajos vīna pagrabiņos, novada tautas tērpu muzeju, kur
saimniece laipni izrādīs unikālus, krāšņi un smalki izšūtus tērpus, gulāšzupas vārīšanas stundu un
maltīti ar vietējiem muzikantiem un folkloras programmu. Ieliksim pamatus ari ungāru tautas dejai
čardašam
Pēča – Ungārijas dienvidu kultūras un mākslas centrs ar īpašu muzeju un mākslas galeriju ielu, kur
katrs atradīs ko sev noderīgu. Pēča 2010.gadā bija Eiropas kultūras galvaspilsēta. Te atrodas liels
retums visas Eiropas mērogā – agrīno kristiešu nekropole, kas iekļauta UNESCO kultūras
mantojuma sarakstā
Balatons – lielākais saldūdens ezers Viduseiropā ar brīnišķīgām pludmalēm, peldvietām un
daudzveidīgām izklaides iespējām kūrortos. Balatona apkārtne ir arī viens no Ungārijas vīna
reģioniem. Vīnu degustācija
Tihaņas pussala ir muzejs zem atklātas debess. Simpātiskās mājas ar niedru jumtiem, lavandas
lauki un Tihaņas klostera baznīca ar interesantu vēsturi
Šomlo vīna kalns Ungārijā ir slavens ar Habsburgu iecienīto vīnu. Tam piemīt īpaša garšas buķete,
jo vīnogas augušas Ziemeļbalatona vulkāniskajā augsnē. Viesosimies Ungārijas modernākajā
šampanieša fabrikā, klātienē iepazīsim šo noslēpumaino procesu un degustēsim tā lielisko
galaproduktu
pusdienas pie viesmīlīgā dzirnavu kroga saimnieka Attilas, kurš galdā cels gulašzupu un ļaus
atkārtot apgūtos čardaša soļus

***viesnīca pie
Tokajas

•

pirmdiena, 15.08.
Sarospatak –
Hajduszoboszlo –
Hortobagyas –
Kecskemet

•
•

***viesnīca Pēčā
trešdiena, 17.08.
Pēča - Balatons

***viesnīca Balatona
apkārtnē
ceturtdiena, 18.08.
Balatons – Budapešta

•

•
•

•

•
•
•

***viesnīca Budapeštā

EUR 530

notikumi, apskates objekti

•

***viesnīca
Kečkemetā
otrdiena, 16.08.
Kecskemet – Sioagard
– Pēča

9 dienas

•

• Budapešta – Donavas pērle, austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas galvaspilsētu, kuru uzskata par

piektdiena, 19.08.
Balatona apkārtne –
Budapešta

•
•

***viesnīca Budapeštā •
sestdiena, 20.08.
Budapešta –Čenstohova

•

**viesnīca Čenstohovā •
svētdiena, 21.08.
•
Čenstohova – Rīga
•

vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē.
vīna pagrabs Budafokā. Liču ģimene iepazīstinās ar vīna pagrabu, kurš var lepoties ar 300
gadu senu vēsturi un piedāvās baudīt savus darinātos vīnus un uzkodas
Sēčeņi – lielākais Ungārijas termālo baseinu komplekss. Veselīga izklaide, kas iet pie sirds ūdens
procedūru mīļotājiem un ne tikai... Ērtības labad paņemiet līdzi peldčības, dvieli un piedalieties!
naksnīgā Budapešta – brauciens ar kuģīti pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties
par izgaismotajām ēkām un baudīt ungāru virtuvi un vīnus
brīvais rīts Budapeštā – iespēja apmeklēt Lielo tirgu un Vāci ielu – suvenīriem, baudīšanai,
izgaršošanai
~13.00 izbraukšana no Budapeštas. Brauciens caur Ungāriju, Slovākiju, Poliju
brauciens caur Poliju un Lietuvu
ierašanās Rīgā pēc 22.00

Piemaksa par komfortu un atlaides

Ceļazīmes cenā ietilpst
• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;
• 8 naktis divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam)
ar dušu/WC, brokastis;
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi;
• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un
ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kur
medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!
Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte
Ceļazīmes cenā neietilpst
• ieejas maksas programmā minētajos objektos, degustācijas
Iespējamās papildizmaksas (2020.gada cenas)
Budapešta
brauciens ar kuģīti pa Donavu
Budafokas vīna pagrabs
Sēčēņi baseini
Balatons
prāmis
Miškolca
termālie baseini klinšu alā
Tokaja
vīnu degustācija un vakariņas
Hortobagy
nacionālā pēcpusdiena
Sioagard
nacionālā pēcpusdiena
Hajduszoboszlo termālie baseini
Šomlo
degustācija un pusdienas
Pēča
muzeji un galerijas
Balatons
degustācija ar vakariņām
*valūtas kurss: 1 EUR ~ 320 HUF (Ungārijas forinti)

HUF
-

EUR
15
25

no 6000
5
3200
-

22
28
30

no 2600
25
no 1200
-

25

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 150
līdz 13.05. EUR 200 līdz 13.07.
atlikusī summa
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 13.05. pēc 13.05.
pēc 13.07.
zaudētā summa
EUR 75
EUR 180
visa summa
• iemaksāto summu līdz 03.08. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte.
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

