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 APKĀRT BALTIJAS 

JŪRAI  
 

 

 02.08. – 09.08. 8 dienas EUR 595  
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 02.08. 

Rīga – Gdaņska  

 

 

 

***viesnīca Gdaņskā 

 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas 

 brauciens caur Lietuvu, Poliju 

 Gdaņskas (Dancigas) apskate vakarā – šauras viduslaiku ieliņas un majestātiskā Marijas baznīca, 

Motlavas krastmala ar suvenīru veikaliem un krodziņiem, senie nocietinājumi un Eiropā vienīgais ar 

cilvēka spēku darbināmais 14. gs. Krāna tornis, aristokrātiski greznā Marijas iela un pilsētas sirds – Garais 

tirgus laukums ar rātsnamu, zeltā rotāto Artusa namu un Neptūna aku 

trešdiena, 03.08. 

Gdaņska  – Leba – 

Ščecina 

 

 

 

 

***viesnīca Ščecinā 

 Eiropas lielākās ceļojošās kāpas - smilšu tuksnesis Sloviņjas nacionālajā parkā. Brauciens ar meža 

vilcieniņu uz lielākajiem klejojošo kāpu masīviem, kuru augstums sasniedz pat 30 m! Atklātie ceļojošo 

kāpu lauki aizņem iespaidīgu teritoriju – 500 ha. Vietām var redzēt koku kapsētas, kur smiltis reiz 

apbērušas mežus, bet tagad, vēju dzītas, smiltis no šīm vietām atkāpušās. Ceļojošo smilšu spēks ir tik liels, 

ka pretoties tam ir ļoti grūti. Tā rezultātā zūd meži un purvi, bet vēsturē reģistrēta pat vesela ciema 

apbēršana 

 Darlovas piejūras pilsētiņas vecpilsēta ar kūrmāju promenādēm. Pastaigas pa molu līdz bākai ļaus sajust 

pilsētiņas nesteidzīgo ikdienu un patīkamo piejūras atmosfēru 

ceturtdiena, 04.08. 

Ščecina – Štrālzunde 

– Rīgenas sala 
(Rügen) – 

Štrālzunde 
  

 

***viesnīca pie 

Štrālzundes 

 brauciens uz Rīgenas salu (Rügen) pa Vācijas garāko tiltu (4104 m), kas ārēji atgādina Zelta vārtu tiltu 

Sanfrancisko. Iespēja apskatīt iespaidīgās, baltās Jasmundes krīta klintis dodoties ~2 h ilgā pārgājienā 

pa jūras piekrastē iekārtotām pastaigu takām virs klintīm. Pārgājienu var sākt 119 m augstajā skatu 

laukumā „Ķeizara sēdeklī” (Königsstuhl). Romantisku noskaņu visā salā rada mazās kūrortpilsētiņas ar 

jaukām vasarnīcām 

 Štrālzunde (Strasund) – pilsēta pie Strelazund jūras šauruma un vārti uz Vācijas lielāko salu Rīgeni 

(Rügen). Viduslaikos pilsēta varenības un bagātības ziņā varēja sacensties ar Eiropas lielākajām pilsētām. 

Kā atgādinājums pagātnes slavai kalpo Štrālzundes gleznainā vecpilsēta. Plaukstošajai Hanzas savienības 

pilsētai jau 15 gadsimtā bijuši tirdzniecības sakari ar attālām ostām – Bergenu, Rīgu  un Brigi 

piektdiena, 05.08. 

Štrālzunde – Rostoka 

– Gedsera – Mēna – 

Kopenhāgena  

***viesnīca 

Kopenhāgenā  

 Cingsta (Zingst) – kūrortpilsētiņa ar daudzām dzintara apstrādes darbnīcām un koka arhitektūru, kura 

atgādina mājas Kuršu kāpās ar jumta zirdziņiem čukurā 

 pārcelšanās pāri Meklenburgas līcim uz Dāniju (Rostock – Gedser) 

 slavenās Mēnas baltās klintis un pastaiga gar jūru klinšu pakājē 

 brauciens uz Kopenhāgenu iespēja izbraukt ar kuģīti pa pilsētas kanāliem, aplūkojot pilsētas slavenāko 

skaistuli –  mazo Nāriņu, kā arī Dānijas bibliotēku Melno dimantu un moderno operas namu 

sestdiena, 06.08.  
Kopenhāgena – 

Helsingēra – 

Kopenhāgena  

 

 

 

***viesnīca 

Kopenhāgenā 

 Kopenhāgena – mazās Nāriņas pilsēta. Eiropas vecākās karalistes vēsturē nozīmīgo  Kristiansborgas, 

Rosenborgas un Amalienborgas piļu apskate  (no ārpuses). Pilsēta pilsētā – alternatīvā Kristiānija, kur 

dzīvo kolorīti marihuānas pīpmaņi, hipiji un suņi  

 Kronborgas (Hamleta) pils Helsingērā, kura šodien, pateicoties Šekspīra spalvai, kļuvusi par pašu 

apmeklētāko pili Dānijā. Īstenībā gan jāsaka, ka Šekspīra laikos šeit esot bijusi cita, senāka pils un patreiz 

redzamā ir vēlāku laiku celtne 

 Tivoli parks – lieliem un maziem, nakti un dienu! Kamēr jaunākie sacentīsies Parīzes – Dakāras rallijā 

vai piedalīsies Lāču šaušanā, lielākie varēs pārbaudīt savu drosmi 63 metru kritienā no Zelta torņa. Katrs 

atradīs sev ko piemērotu (gan cenas, gan gaumes ziņā) šajā Skandināvijas vecākajā izklaides parkā! 

svētdiena, 07.08. 

Kopenhāgena – 

Malme - Karlskrona 

– Ēlande – Kalmāra  

***viesnīca pie 

Kalmāras 

 brauciens pāri Erezunda jūras šaurumam pa milzu tiltu Oresundsbron, kurš savieno Dāniju ar Zviedriju 

 Ales Stenar jeb Vikingu Stounhendža (vai varbūt vienkārši Velna laiva) – īpaši ainaviskā vietā pašā jūras 

krastā pie Karralundas  

 Ēlandes salas interesantās ainavas, Ismantorpas vikingu laiku cietoksnis un Borgholmas pilsdrupas 

 varenā Kalmāras pils Kalmārzundas jūras šauruma malā (apskate vakarā, no ārpuses) 



pirmdiena, 08.08. 

Kalmāra – Stokholma  

nakšņošana kajītēs 

 pārbrauciens uz Stokholmu 

 17:30 Tallink prāmis Stokholma – Tallina 

otrdiena, 09.08.  

Stokholma – Tallina 

– Rīga  

 10:45 ierašanās Tallinā 

 brauciens līdz Rīgas Starptautiskai autoostai 

 

Ceļojuma cena atkarībā no nakšņošanas apstākļiem četrvietīgās kajītēs uz prāmja  Stokholma – Tallina un piemaksas 

kajītes 

 tips 

cena 

pieaugušajiem 

cena bērniem 

līdz 11 g.v. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 3 pers. 

piemaksa cilv., 

 ja kajītē 2 pers. 

Tourist I (B4) 595 440 30 60 

Seaside (A4) 640 595 45 90 

Piemaksa par komfortu un atlaides 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 175 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 160 

Informācija par prāmju kajītēm    
 Tourist I  (B4) – četrvietīgas kajītes ar WC un dušu, bez logiem; 5.- 9. klājs 

 Seaside (A4) – četrvietīgas kajītes ar WC, dušu, ar logiem uz jūru; 5.- 9. klājs 

Ceļazīmes cenā ietilpst  
 prāmja biļetes pārceļoties līnijās Stokholma – Tallina un Rostock – Gedser, nodevas 

par maksas ceļiem un tiltiem; 

 tūrisma klases autobuss  (WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija, buljons);  

 7 naktis (6 naktis viesnīcā, 1 nakts uz prāmja kajītē);naktsmītnes (atbilstoši maršruta 

aprakstam) **/***viesnīcās: divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis; 

 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt un ņemt līdzi 

arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK); Uzziņai: 

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

Ceļazīmes cenā neietilpst  
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 sabiedriskā transporta izmaksas   

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi            

Iespējamās papildizmaksas                       DKK vai SEK           EUR  
Izbraukums ar vilcieniņu Sloviņjas nac. parkā  10 

Kronborgas (Hamleta) pils (grupā)  155 DKK 18 

Muzejs pie Mēnas klintīm (grupā) 145 DKK 17,6 

Tivoli parks (bērniem 3 līdz 7 g.v. – 70 DKK) + 

par katru atrakciju vēl 25-75 DKK 

155 DKK 18 

no 3,4 

izbrauciens ar kuģīti Kopenhāgenā 120 DKK 15 

* tabulā minētas 2021. gada cenas 

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 150 līdz 01.06. EUR 200 līdz 01.07. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot   

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 01.06. pēc 02.06. pēc 01.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 14.07. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas 

doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
 LR pilsoņa pase vai ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.  

 LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc 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 

 

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

