
  

 

 

 

 

 

2022 

ADVENTES KRĀŠŅUMA UN 

ZIEMASVĒTKU DĀVANU LAIKS 

BERLĪNĒ, DRĒZDENĒ, VARŠAVĀ 
 

 

 

 

 

 

 

 07.12. – 11.12. 5 dienas  EUR 245 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 07.12. 

Rīga – Slubice 

**viesnīca Slubicē 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

ceturtdiena, 08.12. 

Slubice – Berlīne 

 

 

 

 

 

***viesnīca Berlīnē 

•  Berlīnes vēsturiskais centrs – Austrumberlīne ar televīzijas torni un Aleksandra 

laukumu, Pasaules laika pulksteni, Sarkano rātsnamu, Nikolaja kvartālu, centrālo ielu 

Unter den Linden, Muzeju salu. Sadalītās un atkal apvienotās Berlīnes simbols – 

Brandenburgas vārti, jaunais valsts pārvaldes kvartāls, Reihstāgs – iespaidīgā 

parlamenta ēka un vēstures lieciniece 17. jūnija iela. No jauna veidotais, par atpūtas 

un iepirkšanās centru kļuvušais Potsdamas laukums. Rietumberlīnes centrs – 

iepirkšanās, izklaides un atpūtas paradīze. Un, protams, Ziemassvētku tirdziņi ar 

piparkūkām, karstvīnu, desiņām, eglīšu rotājumiem, dāvaniņām, saldumiem 

piektdiena, 09.12. 

Berlīne – Meisene – 

Drēzdene - Vroclava 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Vroclavas 

•  Meisene – pirmais porcelāna ražošanas centrs Eiropā. 1709.gadā aptiekārs un 

alķīmiķis  no Berlīnes Johans Fridrihs Betgers izveidoja Eiropā pirmo balto porcelānu, 

kura recepte līdz tam bija ķīniešu porcelāna meistaru noslēpums. Virs porcelāna 

zvaniem un pulksteņa – redzama arī Meisenes porcelāna pazīšanās zīme: divi zili, 

sakrustoti zobeni  

•  Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā 

pasaules karā, bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta krāšņumu atguvusi. Var 

teikt, ka Drēzdenei ir vairāki centri, no kuriem populārākais ir kvartāls ap Teātra 

laukumu – Rezidences pils, Galma baznīca, Cvingers, Gleznu galerija, Zempera opera, 

Augusta tilts un Brīles terase, atjaunotā Dievmātes baznīca (Frauenkirche). Adventes 

laikā Drēzdenē darbojās Ziemassvētku tirdziņi, populārākais ir vēsturiskais 

Striezelmarkt, kurš svin savu 587. dzimšanas dienu un atgādina īstu pasaku pilsētiņu 

sestdiena, 10.12. 

Vroclava – Varšava 

 

 

**viesnīca Varšavā 

•  Varšava – Polijas galvaspilsēta kā Fēnikss no pelniem atdzimusi 20. gadsimta vidū un 

šodien piedāvā izklaidi, atpūtu un izziņu visām paaudzēm un gaumēm. Adventes laikā 

Varšava tiek sapucēta krāšņi un krāsaini, tā godam var sacensties ar citām Eiropas 

galvaspilsētām īpašās svētku noskaņas radīšanā. Ziemassvētku tirdziņš, gaisā 

virmojošā piparkūku un karstvīna smarža sajūtas pastiprinās vēl vairāk.  

svētdiena, 11.12 

Varšava – Rīga 
• Ziemassvētku dāvanu iegāde lielveikalā, pusdienu pauze līdz 13.00 

• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22.00 

 

 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 90 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 80 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;   

• 4 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās  

    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). 

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, sabiedriskais transports 
 

 

 

 

 

 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 60 līdz 07.09. 100 EUR  līdz 08.11. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 07.09.  pēc 07.09.  pēc 08.11. 

zaudētā summa EUR 40 EUR 120 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 30.11. 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 

 

 Iespējamās papildizmaksas (2021.gada cenas) PLN EUR 

Berlīne sabiedriskā transporta biļete  3 

Meisene ekskursija porcelāna rūpnīcā  15 

Varšava  sabiedriskā transporta biļete no 5  

Vilanovas pils parks 35  

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

