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 29.12. – 01.01. 4 dienas EUR 325 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 29.12. 

Rīga – Olština 

 

 

**viesnīca Olštinā 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju  

• brauciens pa ainavisko Mazūriju cauri pilsētām un ciematiņiem ar fahverka jeb 

pildrežģa tehnikā celtiem namiem 

• romantiskā Olštinas vecpilsēta svētku laikā. Pilsēta veidojusies jau 14.gs.vidū 

senprūšu cilts – varmu teritorijā. Mūsdienās tā ir Vārmijas - Mazūrijas 

vojevodistes galvaspilsēta, akadēmiskais un kultūras centrs 

piektdiena, 30.12. 

Olština – Gdaņska  

 

 

 

 

**viesnīca Gdaņskā 

• Malborkas pils – lielākā Vācu ordeņa pils Eiropā, ievērojams viduslaiku 

arhitektūras un vēstures piemineklis. Savā laikā tā kalpojusi par ordeņa lielmestra 

rezidenci. Pilī apskatāmas mestra un ordeņa brāļu telpas ar viduslaiku krāsnīm, 

flīzēm un mēbelēm, pils kapelas, saimniecības un palīgtelpas 

• Gdaņska – šauras viduslaiku ieliņas, Motlavas krastmala ar suvenīru veikaliem 

un krodziņiem, senie nocietinājumi un Eiropā vienīgais ar cilvēka spēku 

darbināmais 14. gs. Krāna tornis, aristokrātiski greznā Marijas iela un pilsētas 

sirds – tirgus laukums ar rātsnamu, zeltā rotāto Artusa namu un Neptūna aku 

sestdiena, 31.12. 

Gdaņska – Kartuzi – 

Somonieno 

 

 

 
 

 

 

viesu nams Somoņino 

• savdabīgais Kašubas novads, kurā vietējie runā citā poļu valodā, dzer paniņas, 

šņauc tabaku un ar cieņu valkā tautastērpus. Tas ir novads, kur mijas ezeri ar 

pauguriem, lauki ar mežiem, tūristiem tiek piedāvātas dažādas izklaides un 

atrakcijas. Kašubu muzejā ielūkosimies kašubu vēstures notikumos, pasēdēsim 

pie Ginesa rekorda cienīgā, pasaulē garākā krogus galda, viesosimies namā, kurš 

stāv uz jumta, kāpsim debesīs, lai baudītu apkārtnes ainavas 

• Vecgada vakars un Jaunā gada sagaidīšana – svētku vakariņas un lustīgas 

svinības (iekļauts cenā)! Par jūsu labsajūtu rūpēsies vietējie kašubu muzikanti. 

Lustēšanās vietējās tradīcijās ar dziesmām, dejām, līdz nemanot, Jaunais gads ir 

klāt! 

svētdiena, 01.01. 

Somonieno – Rīga 

• ~10:00 izbraukšana no Somoņino  

• mājupceļš caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīga ~ 21.00 
 

 

 



Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 120 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 75 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 3 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās  

ar WC/dušu, brokastis, vakariņas 31.12.; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

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

ņemt līdzi arī 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 (izņemot 31.12.), personīgie izdevumi  
 

         Iespējamās papildizmaksas (2022. gada cenas)          PLN         

Marijas baznīcas tornis Gdaņskā 10 

Malborkas pils 70 

skatu tornis Kašubā 10 

Rātsnama tornis Gdaņskā 12 

Kašubu muzejs 45 
 Valūtas kurss: 1 EUR ~ 4.2 PLN (Polijas zloti)  

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 28.08. EUR 100 līdz 28.11. 

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

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 28.08.  pēc 28.08. pēc 28.11. 

zaudētā summa  EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 15.12. 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/456-evak-karte

