
 
 

 

 

 

 

 

2022  

ELIKSĪRS DVĒSELEI –  

MŪZIKA, PILIS UN DĀRZI 

ITĀLIJĀ, AUSTRIJĀ UN ČEHIJĀ 

 

 

 

 
 

 

 11.07. – 17.07. 7 dienas            EUR 625 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 11.07. 
Rīga – Katowice 

***viesnīca pie Katovices 

 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

 brauciens caur Lietuvu, Poliju  

otrdiena, 12.07. 
Katowive - Salzburg 

 

***viesnīca pie Zalcburgas 

 Česky Krumlov (UNESCO) – šauro ieliņu labirinti, majestātiska viduslaiku pils, ūdensdzirnavas, 

dakstiņu jumti – tā ir tikai daļiņa no vērtībām, kas padara tikšanos ar šo pilsētu par īpašu 

piedzīvojumu 

 brauciens līdz Zalcburgai 

trešdiena, 13.07. 
Salzburg – Bolcano 
 

 

***viesnīca pie Bozāno 

 Zalcburga – pilsēta Zalckamergūtas kalnu ielokā. Zalcahas upe kā čūska veikli izlokās starp 

pilsētas tirgotāju namiem un katedrāļu torņiem. Hoenzalcburgas cietoksnis klints virsotnē varētu 

mums pastāstīt visu par to, kā tapusi pirmā baznīca Zalcburgā – Sv. Pētera baznīca un kapi, trīs 

reizes atjaunotais Zalcburgas Doms, Mirabellas pils un dārzs, Mocarta dzimtais un dzīvojamais 

nams šaurajā Getreidegasse …. 

ceturtdiena, 14.07. 

Bolcano – Verona  

 
 

***viesnīca Veronā 

 Verona – otra lielākā Ziemeļitālijas pilsēta Veneto reģionā. Mazā Roma… Viduslaiku 

Castelvecchio pils, Skaligeri ģimenes savdabīgie apbedījumi, baznīcas un dzīvīgie laukumi, un 

Romeo un Džuljetas mīlas stāsts, kuru cenšas iztēloties ikviens, nokļūstot Džuljetas mājas 

pagalmiņā 

 brīvs vakars Veronā 

piektdiena, 15.07. 

Verona – Mantova – 
Stresa  
 

 

 

***viesnīca Strezā 

 Mantuja – savdabīgo pilsētas veidolu rada no trim pusēm esošie ezeri un Minčo upes izrobotie 

krasti. Vērojot ielu nosaukumus, Mantuja var šķist atpazīstama Džuzepes Verdi mūzikas 

cienītājiem, jo kalpo par operas “Rigoleto” darbības vietu. Teatro Scientifico Bibiena ēku 

Volfganga Amadeja Mocarta tēvs uzskatīja par visskaistāko teātri, kādu viņš jebkad redzējis 

 parks – dārzs Sigurta – iekļauts vispārsteidzošāko pasaules dārzu pieciniekā. Šeit Morenu 

pauguru pašā pakājē izpletušies pārsteidzoši dārzi, kuros aug un zied tūkstošiem augu 

sestdiena, 16.07. 

Stresa 
 
 

 
*** viesnīca Strezā 

 Milāna – itāļu ekonomikas un modes galvaspilsēta intriģē! Ārēji necilā un reizē pasaulslavenā 

La Scala, Breru gleznu galerija, grandiozais Duomo – Milānas Doms – gotiskajā stilā celtā 

katedrāle ar 135 jumta smailēm ir šīs pilsētas simbols. Tā ir viena no diženākajām katedrālēm 

pasaulē, kura tika būvēta ar domu uzcelt dižāko baznīcu pasaulē, un tā arī tas bija līdz brīdim, 

kad uzcēla Sv. Pētera katedrāli Romā. Milāna ir bijusi iedvesmas pilsēta slaveniem 

māksliniekiem, rakstniekiem, dizaineriem, zinātniekiem 

svētdiena, 17.07. 
Stresa – Milano – Rīga 

 Madžores ezers – otrais lielākais Ziemeļitālijas ezers, kas atrodas starp kalniem, ietiekdamies 

Šveices Alpos. Ezera vidū atrodas burvīgās Borromeo salas… 

 brauciens ar kuģīti uz Borromeo salām – no 17.gs. vidus līdz mūsdienām nelielo salu trijotne 

ezera vidū vilina Borromeo dzimtas radīto graciozo piļu un izsmalcināto parku aplūkotājus. 

Blakus gleznainām terasēm, ziedu krāšņumam "jaunākās modes" demonstrē pāvi 

 18:40 – 22:20 lidojums Milāna – Rīga (airBaltic lidojums) 

 

 

 

 



 

Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR  170 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR  200 

*vienvietīgo istabu un papildvietu skaits autobusā ierobežots 

Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR  575 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga – Milāna (ekonomiskā klase, ēdināšana nav iekļauta);  

 lidostu nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; 

 viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

 6 naktis *** viesnīcās divvietīgas istabas ar dušu un WC  

   (atbilstoši maršruta aprakstam) un brokastis; 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu(iesakām  

noformēt arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 

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

Ceļazīmes cena neietilpst  

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas                                               EUR             

Borromeo salas kombinētā biļete (kuģītis, pilis, dārzi) no 35 

Milāna Duomo terase (kāpjot vai ar liftu) no 15  

 austiņas pilsētas eksursijā 2 

 Brera galerija 12 

Sigurta parka – dārza apmeklējums 12 

Zalcburga Hoenzalcburgas cietoksnis (ar funikulieri) 18  

 Mocarta dzimtā vai dzīvojamā māja 8  

 Mocarta mājas – kombinētā biļete   15  

Česky Krumlov vakara ekskursija ar gidu (krievu valodā) 15 

 * tabulā minētas 2021.gada cenas  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 200 līdz 10.05. EUR 200 līdz 10.06. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 10.05. pēc 10.05. pēc 10.06. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

 

 

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

