
  

 

 

 

 

 

    2022  

 BRĪVDIENAS     

BUDAPEŠTĀ 
 
 

 

 01.05. - 05.05. 5 dienas  EUR 270 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 01.05. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca pie Ostravas 

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

pirmdiena, 02.05. 

Ostrava - Budapešta 

 

 

 

***viesnīca Budapeštā 

• brauciens caur Čehiju, Slovākiju, Ungāriju 

• Budapešta – Donavas pērle un austrumu Parīze – tā dēvē Ungārijas 

galvaspilsētu, kuru pelnīti uzskata par vienu no krāšņākajām lielpilsētām 

pasaulē   

• 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 

otrdiena, 03.05. 

Budapešta – Godollo – 

Budapešta  

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Budapeštā 

• Budapeštas apskate. Budapeštas veidolā savdabīgas līnijas ienes Donava ar 

tiltiem, karaļu pils, Zvejnieku bastions, Mātiaša katedrāle, Gellerta kalns, 

pasaules greznākā parlamenta ēka upes krastā 

• Budapeštas Lielais tirgus un Vaci iela – suvenīriem, baudīšanai, izgaršošanai 

• viesošanās Lāzāru 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 

trešdiena, 04.05. 

Budapešta – Čenstohova 

 

 
 

**viesnīca Čenstohovā  

• Sēčēņi – 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/ 

• ~13:00 – izbraukšana no Budapeštas 

• brauciens caur Ungāriju, Slovākiju uz Poliju  

ceturtdiena, 05.05. 

Čenstohova– Rīga 
• brauciens caur Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā ap 22.00 

 

 

 

 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 75  

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 50 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 260 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 4 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās  
ar WC/dušu, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un 

ņemt līdzi arī bezmaksas 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, dzeramnaudas  

Iespējamās papildizmaksas                              HUF        EUR                      

Sēčeņi termālie baseini           6400   

 brauciens ar kuģīti pa Donavu          - 12 

 vīna degustācija Budafokā  26 

pilsētas transports (1 brauc.) 360   

programma un pusdienas         - 35 

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

       Ungārijas forintus varēs samainīt Ungārijā.  

 
   Pieteikšanās ceļojumam  

avanss  otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 01.02. EUR 100 līdz 01.04. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  
     jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

 

Atteikšanās no ceļojuma   

atteikšanās datums līdz 01.02.  pēc 01.02. pēc 01.04. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 100 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 06.04. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, 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 

 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi

