
  
 

 

 

 

 

2022 

JAUNĀ UN SAVDABĪGĀ 

VIĻŅA  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
   

  03.09. – 04.09. 2 dienas EUR 99 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena,  

03.09. 

 
Rīga –  

Grenctāle  –- 
Viļņa  

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas  

 Eiropas ģeogrāfiskais centrs.   

 Vilnojes akmens skulptūru parkam dots ezera nosaukums, kura krastos tas 

atrodas un kurā ainaviski iederas monumentālās skulptūras. Negaidīta un unikāla 

ideja bija izveidot skulptūras ne tikai uz zemes, bet arī uzstādīt tās pašā ezerā.  

 Pusdienas atpūtas kompleksā Belmontas dzirnavas, baudot vietējo virtuvi. 

Modernais Modo muzejs. 

 Viļņas jaunais centrs (Eiropas laukums, Viļņas pilsētas un apriņķa pašvaldību 

ēkas, Radisson Blu viesnīca, Swedbank, Quadrum biznesa centrs 

 Stacijas kvartāls ar neskaitāmām kafejnīcām un rosīgu kultūras dzīvi.  

 Lukišķu cietums, kuru 115 gadus apsargāja augstas sienas un dzeloņstieples, 

taču šodien šī vieta ir atvērta sabiedrībai. Jaunā versija Lukišķu cietums 2.0 ir 

250 radītāju un mākslinieku mājvieta, un vieta, kur zinātkāri gari var mācīties un 

izpētīt. Apsēdieties atspirdzinošam dzērienam, apmeklējiet koncertu vai dodieties 

ekskursijā, lai gūtu ieskatu par dzīvi bijušajā cietumā. Šī unikālā telpa kalpoja 

par fonu seriāla Stranger Things 4. sezonai.   

*** viesnīca 

Viļņā 

svētdiena, 

04.09. 

 

Viļņa – Ķērnava 

– Grenctāle – 
Rīga 

 Žvėrynas – Viļņas zaļā oāze, koka arhitektūra, Vingis parks ar Dziesmusvētku 

estrādi.  

 Užupis mākslinieku kvartāls, sava republika. Tā piesaista daudzus fotogrāfus un 

tūristus. Apgleznotas mājas, mākslas galerijas, neparastas, bet mājīgas kafejnīcas 

un veikaliņi – tas viss veido šī īpašā kvartāla auru 

 Lietuvas Valdnieku pils dārgumi plašā ekspozīcijā.  

 Pusdienas ar nacionālo ēdienu baudīšana un folkloru.  

 Stiklu kvartāls –viens no fotogēniskākajiem kvartāliem. Te slēpjas daudzi  

pagalmiņi ar skulptūrām, ar kičīgām kafejnīcu fasādēm un ielu rotājumiem, ielas 

rotā ziedu kupenās– īpaši izceļamas ir divas, viena ir kafejnīca Augustas and 

Barbora love story cafe, makarūnu kafejnīca. 

 Literatai iela – ļoti populāra lietuviešu un ārvalstu tūristu vidū, un tā 

neapšaubāmi ir viena no obligātajām vietām Viļņas vecpilsētā. Tiek uzskatīts, ka 

šī iela 19. gadsimta pirmajā pusē tika nosaukta par godu tur dzīvojušajam 

dzejniekam Adomam Mickevičam. 2008. gadā mākslinieku grupai radās ideja 

atdzīvināt ielu un dekorēt to ar mākslas darbiem. Tā nu iela ir dekorēta ar metāla, 

koka un stikla attēliem, kas veltīti dažādiem autoriem.  

 Viļņas panorāmu baudīsim no Trīs krustu kalna, vienlaikus skatot jauno 

darījumu kvartālu un veco barokālo Viļnas vecpilsētu. 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

Naktsmītnes 

*** viesnīca Viļņā - divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis. Viesnīca atrodas pilsētas centrā.  

  



Pieteikšanās ceļojumam  

 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 40 jāiemaksā līdz 03.08 

 pārējā nauda jāsamaksā līdz 24.08 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma pēc 03.08.,  

jūs zaudējat EUR  30 

 atsakoties no ceļojuma pēc 24.08., 

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši  

17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto personu - EUR 89 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 22 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  
ceļojuma laikā, ceļu nodokļi 

 naktsmītnes viesnīcā un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos,  

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 

 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

 Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas 

kā Latvijā, (~EUR 20- 25 uz abām dienām).  

 Ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, 

nepieciešama vēl vismaz tikpat liela summa 

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai  

Latvijas pilsoņa 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 

 


