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DONAVAS PĒRLES - 
Vīne, Bratislava, Budapešta 

 

 

 

 
 

 

 27.09. – 01.10. 5 dienas EUR 695 
 diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 27.09. 

Rīga – Vīne 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Vīnē 

• 05.40 tikšanās Rīgas lidostā 

• 07.40.-08.40 lidojums Rīga - Vīne 

• Ķeizariskās Vīnes apskate: iespaidīgākā sakrālā celtne Austrijā – Sv. Stefana katedrāle, kura 

uzcelta godinot pirmo kristiešu mocekli Sv. Stefanu, atrodas pašā pilsētas sirdī. Vīnes 

majestātiskums vislabāk atklājas tieši uz bulvāra loka, kur atrodas 19. gs. beigu ievērojamās 

celtnes: Vīnes Opera, Parlamenta ēka, Hābsburgu ziemas rezidence Hofburga, rātsnams, muzeju 

un ministriju ēkas. Modernās arhitektūras piekritēji varēs aplūkot ekscentriskā Hundertvasera 

projektētās ēkas. Vīni dēvē arī par dārzu un parku pilsētu – Pils, Pilsoņu un Pilsētas parki lieliski 

papildina arhitektonisko ansambli 

• brīvajam laikam Vīne piedāvā ļaužu iemīļoto gājēju ielu Kärtnerstrasse ar veikaliem un 

kafejnīcām, Habsburgu ziemas rezidenci Hofburgu, Vīnes muzejus, parkus un dārzus. Tikai 

jāizvēlas kaut kas viens pēc savām vēlmēm un interesēm! 

trešdiena, 28.09. 

Vīne – Bratislava  
 

 

 
 

 

***viesnīca 

Bratislavā  

• Šēnbrunnas pils ar unikālo rokoko interjeru un franču baroka dārzu. Pils būvēta no 1692.gada 

līdz 1780.gadam kā ķeizarienes Marijas Terēzijas, viņas ģimenes un pārējo Hābsburgu vasaras 

rezidence. Parka ziedu ornamenti kopā ar strūklaku Neptūna avots un Glorietti, piemineklis 

ķeizariskās armijas kritušajiem kareivjiem, atstāj paliekošu iespaidu uz apmeklētājiem  

• brauciens uz Bratislavu 

• Slovākijas galvaspilsēta Bratislava – viena no bijušās Austroungārijas metropolēm ar Ungārijas 

karaļu kronēšanas un apbedīšanas vietu, pili, karalisko promenādi, atjaunoto vecpilsētu. Pilsētu 

ceļot, būvnieki iespaidojušies no Vīnes, Prāgas un Budapeštas, radot lielisku dažādu stilu 

sajaukumu. Šarmantie krodziņi un bodītes brīvo laiku vecpilsētā dara īpaši patīkamu! 

ceturtdiena, 29.09. 

Bratislava – 

Estergoma - 

Sentendre – 
Budapešta  

 
***viesnīca 

Budapeštā 

• Estergoma – senā Ungārijas galvaspilsēta no 10. - 13. gadsimta vidum ar baziliku, kura ir lielākā 

baznīca Ungārijā 

• Višegrāda – viena no skaistākajām vietām Donavas ielokā. 350 metrus augsta kalna virsotnē 

atrodas Citadele – Višegrādas cietoksnis, no kura paveras lieliskas ainavas 

• Sentendre – pilsētiņa Donavas krastos, kura vilina ar neskaitāmām mākslas galerijām, marcipānu, 

Leļļu, keramiķes Margitas Kovāčas muzeju, ungāru lietišķās mākslas veikaliņiem  

• vīna pagrabs Budafokā. Liču ģimene iepazīstinās ar savu vīna pagrabu, kurš var lepoties ar 300 

gadu senu vēsturi, mācīs degustēt, piedāvās baudīt savus darinātos vīnus un uzkodas 

piektdiena, 30.09. 

Budapešta – Gödöllő 
– Budapešta 

 

 

 
 

***viesnīca 

Budapeštā 

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

uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām pasaulē. Budapeštas veidolā savdabīgas līnijas 

ienes Donava ar tiltiem, karaļu pils, Zvejnieku bastions, Mātjāša (Mátyás) katedrāle, Gellerta 

kalns, pasaules greznākā parlamenta ēka Donavas krastā, Ķēžu tilts 

• viesošanās Lazāru ģimenes saimniecībā. Iepazīsimies ar zirgu sporta veidu, kurā ungāri ir 

tradicionāli ļoti spēcīgi pasaules mērogā. Vērosim izrādi, kura ļaus iepazīt ungāru tradīcijas zirgu 

dresūrā un ļaus saprast seno parunu, ka  Ungārs bez zirga nav ungārs! Būs mini zoo ar Ungārijai 

raksturīgajiem mājlopiem un mājdzīvniekiem. Nobeigumā pusdienas, vīns un mūzika 

• naksnīgā Budapešta – brauciens ar kuģīti pa Donavu ļaus izbaudīt gaismēnu spēles un priecāties 

par izgaismotajām ēkām 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Estergomas_bazilika


sestdiena, 01.10. 

Budapešta – Rīga 

 

• brīvais rīts Budapeštā. Vāci ieliņa – suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai vai Sēčeņi – lielākais 

Ungārijas termālo minerālūdeņu komplekss.  Jau kopš 20.gs. sākuma ikviens var baudīt 18° - 40° 

siltos, veselīgos ūdeņus ~20 baseinos, kā arī turku pirti un saunas. Veselīga izklaide, kas iet pie 

sirds ūdens procedūru mīļotājiem un ne tikai...  Ērtības labad paņemiet līdzi peldčības, dvieli un 

droši piedalieties! http://www.szechenyifurdo.hu/ 

• ~ 11:30 transfērs uz lidostu 

• 14.15 – 17.15 lidojums Budapešta - Rīga 

 

 

• airBaltic lidojums Rīga - Vīne; Budapešta – Rīga, nododamā bagāža  

     23 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

• 4 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 Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru  

     medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!  

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

Ceļazīmes cenā neietilpst  
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos, 

baseinos, ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcās), paldies 

apkalpojošajam personālam brauciena laikā ~10 EUR 

Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas)              HUF      EUR  

Vīne Vīnes muzeji  no 12 

Šēnbrunas pils   no 22 

Ungārija                Sēčēņi termālie baseini Budapeštā no 6200   

brauciens ar kuģīti pa Donavu  - 20 

vīna degustācija un pusdienas      -         no 25 

Zirgu izrāde, pusdienas   35 

Višegradas pils  10 

Estergomas bazilika  5 
* valūtas kurss: 1 EUR ~ 320 HUF (Ungārijas forinti) 

 

  

    

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 28.06. EUR 250  līdz 2.08. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu  

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

atteikšanās datums līdz 28.06. pēc 26.08. pēc 26.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 08.09. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

 
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 

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

