
  
 

 

 

 

 

2022 

APKĀRT PARADOKSĀLAJAI 

LIETUVAI 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos, degustācijas,  

pusdienas un veselības apdrošināšana !!! 
    

           03.08. – 06.08. 4 dienas EUR  235  

 maršruts notikumi, apskates objekti naktsmītne 

trešdiena, 

03.08.  

 

 

Rīga – 

Skaistkalne 

– Birži – 

Anīkšči - 

Molēta  

 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Vieta, kur pazūd zeme! Kāpiens skatu tornī, kas veidots C burta formā. Te paveras 

neparasta ainava – pārplūdušās karsta kritenes veido mazu ezeriņu virkni. 

 Pastaiga virs koku galotnēm! Anīkšču taka -tilts, kas aizvijas starp koku galotnēm, 

ļaujot iemūžināt ne tikai pasakainus skatus, bet arī baudīt dabas sniegto mieru. 

 Lauva un ziemeļbriedis Lietuvā?! Antana Truskauska, kurš medījis četros 

kontinentos, medību trofeju ekspozīcija. Mednieka kolekcijā skatāms arī Kanādā 

nošautais ziemeļbriedis un lauva no Tanzānijas. 

 Ezeru zvejniecības muzejs – unikāla vieta, kurā tiek pastāstīts par visu, kas saistīts 

ar zvejniecību ezeros. Saimnieces gaidīs ar kūpošu, smaržīgu zivju zupu. 

 Pilnīgs kosmoss! modernais Etnokosmoloģijas muzejs – vienīgais šāds muzejs 

Baltijas valstīs. Blakus izveidots unikāls milzīgu laukakmeņu aplis, Saules sistēma. 

No 40 metrus augstiem torņiem paveras pasakains skats uz ezeriem un pakalniem.  

 Senču kosmoss un kalendārs! Etnogrāfiskā viensēta un debess spīdekļu 

novērošanas punkts, kur uzzināsiet, kā debess spīdekļus novēroja senči, kā 

prognozēja laikapstākļus, par senču pagānisko pasaules uzskatu, par seno zodiaku.  

*** 

viesnīca 

Viļņas 

rajonā 

 

ceturtdiena, 

04.08.  

 

 

Molēta – 

Viļņa - 

Medininkai 

– Dievenišķi 

– Margonis 

Druskininki  

 Uz Eiropas centru! Fotopauze Eiropas ģeogrāfiskajā centrā. Infocentrā tie, kas vēlas 

iemūžināt Eiropas centra apmeklējumu, varēs iegādāties to apliecinošu sertifikātu.  

 Kāpsim kalnā visaugstākajā! Iekarosim Lietuvas augstāko virsotni – Aukštoji 

kalnu, kas tikai pirms nepilniem 20 gadiem kļuva par augstāko punktu.  

 Valsts valstī! Paulavas Republika ir viena no unikālākajām parādībām Lietuvas 

vēsturē. Netālu no Viļņas 18. gs. bija autonoma republika ar savu konstitūciju, 

ģerboni, naudu, parlamentu, kasi, miliciju, ārstu, skolu, un to vadīja prezidents un 

zemnieku parlaments. Paulavas rezidence – Merkines pilsdrupas, izgājušo gadsimtu 

godība, kas savulaik varēja kļūt par Lietuvas Monako.  

 Meklēsim Gauju Lietuvā! Gaujas ielejā paugurainos rajonos īsā joslā atrodas 

trīspadsmit etnogrāfiski ielu ciemati. Poškonių ielas ciems – etnogrāfiskais ielas 

ciemats, kur skatāma tipiskā (19. gs. / 20. gs. mijas) Dzūkijas apbūve. Dzīvojamo 

māju rotājumu neatņemama sastāvdaļa bija logu apmaļu dekoratīvie kokgriezumi. 

 Teātris šķūnī! Margonis Dzūkijas etnogrāfiskais ciemats ar kolorīto brīvdabas teātra 

šķūni, kas pulcē ļaudis uz dažādiem koncertiem, izrādēm un svētkiem. 

*** 

viesnīca 

Druskinikos 

 

piektdiena, 

05.08. 

 

 

Druskininki 

– 

Augštadvaris 

– Birštona – 

Kauņa 

 Sniegs vasarā! Ekskursija slēpošanas kompleksā Snow Arena. Druskininki– atjaunotās 

koka arhitektūras ēkas slavenajā minerālūdeņu dziedniecības kūrortā.  

 Lietuvieši – kokgriezēju nācija. Naujasodes vējdzirnavas ar iespaidīgo A. Česnuļa 

kokgriezumu kolekciju. 

 Saldās eglītes. Lietuviešu nacionālā salduma šakotis tapšana un degustēšana. 

 Velns parāvis pazemē! Mītiskā Velna bedre, kas iekļauta 100 aizsargāto dabas 

pieminekļu skaitā Eiropā. 

 Banda uz kāpostu lapas. Dzūkijā noteikti esot jānogaršo banda – tradicionālā sāļā 

kūka, kuru gatavo no kartupeļiem vai griķiem un cep uz kāposta lapas.  

 Sāls gradētava un minerālūdeņi! Birštonas kūrortpilsētiņa - vecākais un 

rāmākais kūrorts Lietuvā ar ainavisko parku un daudzajām skulptūrām. Nogaršosim 

minerālūdeni un apmeklēsim sāls gradētavas torni. Lietuvas augstākais skatu tornis 

*** 

viesnīca 

Kauņā 



sestdiena 

06.08. 

 

 

Kauņa –  

Šiluva – 

Kurtuvēni – 

Žagare –  

Rīga 

 Ar tramvaju debesīs! Brauciens ar funikulieri Alekšotas kalnā un Kauņas 

panorāmas baudīšana.  

 Lietuvas Vatikāns. Šiluva – viens no lielākajiem Lietuvas reliģiskajiem centriem. 

1608. gadā šinī vietā ganiņi uz akmens ir redzējuši Jaunavu Mariju ar bērniņu uz 

rokām. Šo Dievmātes parādīšanos Šiluvā atzīst arī Vatikāns, uzskatot to par vecāko 

Dievmātes parādīšanos Eiropā. 

 No baznīcas uz krogu! Alū briedināts cūkas šķiņķis pusdienās nelielā krodziņā. 

Baudīsim pēc senajām receptēm gatavotus vietējos ēdienus. Pēc 

pusdienām  fotopauze pie iespaidīgās koka 

 Kurtuvēnu muižas klēts, kas izbūvēta trīs stāvos. Tā uzskatāma par vienu no 

unikālākajiem 18. gs. koka arhitektūras paraugiem visā Lietuvā. 

 Baltu dižpilsēta! Naisiai – neparasts ciematiņš, kur nekurienē vietējais uzņēmējs 

ieguldījis grandiozu darbu un ne mazums līdzekļu, lai radītu baltu svētvietu un reizē 

arī iespaidīgu mākslas darbu Baltu arēnu. Baltu pilskalns, spēj ietilpināt ap 30 000 

cilvēku. Apkārtnē izveidoti ainaviski pastaigu celiņi, zālājā grafiski attēlotas senās 

baltu zīmes un kokgriezumu skulptūras, kas liecina par senču tradīcijām un folkloru.  

 Beidzam uz poda?! Žagares podu māja – viens no neparastākajiem apskates 

objektiem visā Lietuvā, kas izraisa izbrīnu un vēlmi nofotografēt kaut ko tādu... 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

  Naktsmītņu raksturojums 

***viesnīcas: 2 - vietīgas istabas ar dušu un WC, brokastis 

  Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 20 līdz 03.07. EUR 130 līdz 20.07. 
 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

  Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 03.07. pēc 03.07. pēc 20.07. 

zaudētā summa EUR 10 EUR 100 visa summa 
 

 iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas  

doties minētajā ceļojumā  

  Atlaides un piemaksas 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās       EUR 65 

piemaksa par papildvietu autobusā       EUR 50 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 215 
 

  Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā  
 nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās *** viesnīcās  

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi un veselības apdrošināšana  
 ieejas maksa programmā minētajos apskates objektos, degustācijas, pusdienas 

  Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis, pusdienas 04.08)  

   Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte, 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 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


