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 18.08. – 27.08. 10 dienas EUR 795 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 18.08. 

Rīga – Katovice 

***viesnīca pie Ostravas 

 06:15 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, starptautisko autobusu izkāpšanas 

platformā, pie Impro zīmes 

 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas; brauciens caur Lietuvu, Poliju  

piektdiena, 19.08. 

Katovice – Venēcija 
***viesnīca pie Venēcijas 

 brauciens pa Austrijas un Itālijas Alpiem – vienu no pievilcīgākajiem Eiropas apvidiem, 

kas apbur tūristus ar savu skaistumu un neatkārtojami idillisko ainavu 

 vēla ierašanās viesnīcā pie Venēcijas  

sestdiena, 20.08. 
Venēcija  

 

 

 

 

***viesnīca pie Venēcijas 

 Burāno sala Venēcijas lagūnā – jau kopš seniem laikiem šeit tiek darināti slavenie Venēcijas 

rokdarbi: galdauti, apģērbi, lietussargi. Krāsainās mājas šo salu padara īpašu… 

 Venēcija – pilsēta uz ūdens, izvietojusies uz 117 salām, kuras savieno tilti. Vairāk nekā 150 

kanāli kalpo kā ielas pilsētas transportam un sajūsmina tūristus ar iespēju braukt ar gondolām. 

Sv. Marka laukums, greznā katedrāle un Dodžu pils, unikālā pilsētas apbūve, reizē gotiski 

smalka un tipiski itāliska, ar šauriem ielu labirintiem, neuzfrizētā pilsētvide neatstāj 

vienaldzīgu nevienu 

svētdiena, 21.08. 
Venēcija – Florence  

 
 

 

***viesnīca Toskānā 

 Florence – Renesanses mākslas un kultūras šūpulis, Makjavelli, Mikelandželo un Mediči 

dzimtas mājvieta. Florences Doms ar zvanu torni, baptistērijs un slavenie Paradīzes vārti, 
Santa Croce baznīca, Siņorijas laukums 

 vīna degustācija privātajās vīna darītavās Toskānā. Patīkama iespēja ne tikai baudīt un 

iegādāties labu Toskānas vīnu un olīveļļu, bet arī uzzināt par vīna ražošanas un baudīšanas 

tradīcijām Itālijas slavenākajā vīndaru novadā 

pirmdiena, 22.08. 
Florence – Roma 

 

***viesnīca pie Romas 

 Roma – Mūžīgā pilsēta un tās ievērojamākie apskates objekti – romiešu izpriecu un asiņaino 

izrāžu norises vieta – Kolizejs, Palatīna kalns, Romiešu Forums, Kapitolija kalns ar Romas 

pārvaldes ēku un Kapitolija muzeju, Itālijas apvienošanai veltītais Venēcijas laukums ar balto 

Viktora Emanuela II pieminekli, Navonas laukumu ar barokālo Bernīni strūklaku 

otrdiena, 23.08. 
Roma – Asīze  
 

 

***viesnīca  pie Asīzes 

 Vatikāns un Sv. Pētera katedrāle – vismazākā valsts pasaulē ar vislielāko ietekmi uz daļu 

no planētas iedzīvotājiem un notiekošajiem procesiem. Sv. Pētera katedrāle un laukums, 

panorāmas skats uz Romas septiņiem pakalniem un Vatikāna dārziem no katedrāles kupola 

 Roma – templis visiem dieviem – Panteons, kur apglabāts Rafaels, kā arī apvienotās Itālijas 

karaļi, populārā Trevi strūklaka, Spānijas laukumu un Spāņu kāpnes u.c. 

trešdiena, 24.08. 
Asīze – Sanmarīno – 
Boloņa 

***viesnīca pie Boloņas 

 Sv. Franciska Asīze – itāliešu slavenākā svētvieta  

  Sanmarīno – vecākā neatkarīgā valsts Eiropā, ko 4. gs. sākumā dibinājis Romas imperatora 

Diokletiāna vajātais kristietis akmeņkalis Marīno.  No mūros ieskautās pundurvalsts Titāno 

kalna virsotnē paveras plaša panorāma līdz pat attālajai Vidusjūras piekrastei  

ceturtdiena, 25.08. 

Boloņa – Modena – 
Verona – Klāgenfurte    

***viesnīca Karintijā 

 Parmigiano e vino locale degustācija sierotavā pie Modēnas 

 Verona – otra lielākā Ziemeļitālijas pilsēta, kuras vārds saistās ar Romeo un Džuljetas mīlas 

stāstu. Veronu dēvē arī par mazo Romu, par ko liecina amfiteātris Arena  

 vēla ierašānas naktsmītnē Karintijā  

piektdiena, 26.08. 
Klāgenfurte – Čenstohova 

***viesnīca pie 

Čenstohovas 

 Grāca – neilga pastaiga pa Štīrijas galvaspilsētu, kuras simbols pulksteņtornis atrodas 

pilskalnā un redzams jau no liela gabala, bet sasniedzams, kāpjot pa stāvām trepēm... 

 brauciens caur Austriju, Čehiju un Poliju  

sestdiena, 27.08. 
Čenstohova – Rīga 

 brauciens caur Poliju, Lietuvu 

 atgriešanās Latvijā pēc 23:00 



 

 
Piemaksa par komfortu 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 195  

piemaksa par papildvielu autobusā EUR 225 

Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 745 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

 9 naktis *** viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās ar 

dušu/WC un brokastis  

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; (iesakām noformēt arī 

bezmaksas 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 cena neietilpst  

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  
 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi 

Iespējamās papildizmaksas                                          EUR    
Venēcija  Dodžu pils  20  

 Zvanu tornis 8  

 brauciens ar gondolu no 20  

 transporta karte vienai dienai 18 

Florence  Santa Croce baznīca 10  

 Mediči kapenes 9  

Toskāna vīna degustācija  no 12  

Roma Kolizejs + Romas forums 18 

 transporta karte no 7  

Vatikāns Sv. Pētera katedrāles kupols 8  

Modena Parmigiano siera degustācija no 10 

Verona Arena di Verona 10 

 austiņas pilsētu ekskursijās (cena/dienā) no 2 

*tabulā minētas 2021. gada cenas 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 15.06. EUR 300 līdz 15.07. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 15.06. pēc 15.06. pēc 15.07. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 01.08. 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 

 


