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AUSTRIJAS UN BAVĀRIJAS 
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 23.07. – 30.07. 9 dienas  EUR 515 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 23.07. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca pie Ostravas 

• 06.00 izbraukšana no Rīgas autoostas.  05:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, 

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 
svētdiena, 24.07. 

Ostrava – Bad Gastein  

 

 
***viesnīca Badgašteinā 

• brauciens caur Poliju, Čehiju, Austriju 

• Vahavas ieleja Donavas krastos - viena no Austrijas slavenākajām vīna darīšanas vietām, kur 

vīnogulāju lauki mijas ar aprikožu dārziem Dirnšteinas pilī 1193. g. gūstā tika turēts Anglijas 

karalis Ričards Lauvassirds. Nokļūt pilsdrupās arī šodien var tikai pa tā saukto ēzeļu ceļu. 
Dirnšteinā var nopirkt oriģinālo, turpat ražoto aprikožu liķieri un šņabi 

pirmdiena, 25.07.  

Bad Gastein – Krimml – 
Bad Gastein 

***viesnīca Bādgašteinā 

• Krimlas ūdenskritums. To veido Krimlerahe, kas iztek no tāda paša nosaukuma ledāja apmēra 

3000 m augstumā. Takas gar malu ved augšup uz vairākiem skatu laukumiņiem, no kurienes var 

skatīties uz spēcīgo ūdens straumi, kas krīt trijās kaskādēs – kopumā 380 m 

• brauciens ar pacēlāju un pastaiga kalnos pie Neukirchen am Grosswenedigen 

otrdiena, 26.07. 

Bad Gastein – 
Grosglokner – Bad 

Gastein 

 

 

 

***viesnīca Bādgašteinā 

• Kitzlochklamm aiza ar iespaidīgām klinšu sienām, ar sūnu apaugušiem akmeņiem, idilliskiem 

līcīšiem, tiltiņiem un tuneļiem no 16. gadsimta. Saulainā laikā varot redzēt pat elfus, kuri dejo 

krītošajā ūdenī... 

• brauciens pa Grosgloknera Alpu panorāmas ceļu – augstkalnu dabas ainavas, skats uz Augsto 

Tauru virsotnēm, tai skaitā Austrijas augstāko kalnu Grosglokneru (3798 m). Kopš gadu 

simtiem Grosglokners ir pievilcis cilvēkus savas formas un iespaidīgo ledus bruņu dēļ. Vairāk 

nekā 300 Augstā Tauerna smailes pārsniedz 3000 m augstumu, un tās sedz vairāki šļūdoņi, no 

kuriem garākais un iespaidīgākais ir Pasterces šļūdonis – 10 km garš 

trešdiena, 27.07. 

Bad Gastein 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
***viesnīca Badgašteinā 

    Gašteinas ieleja – 40 km gara ieleja, pazīstama ar Bādgašteinas radona termām un skaisto 

ainavu. Ieleja ir svarīgs transporta ceļš, kas pāriet 8552 m garajā Tauru tunelī, kas savieno 

Zalcburgas zemi ar Karintiju. Gašteinas ieleja piedāvā lielisku iespēju aktīvai atpūtai kalnos, 

dodoties pārgājienos, izbraukumos ar velosipēdiem vai vienkārši atrodot klusu vietiņu apcerei. 

• brauciens ar pacēlāju un pastaiga kalnos pie Sportgašteinas  

• Bādgašteina – kūrortpilsēta, kas atrodas 840 – 1100 m v.j.l. bijusi pazīstama jau viduslaikos. 

Radona termālais ūdens palīdz reimatismam, hroniskām sāpēm, lēni dzīstošām brūcēm, 

artrozēm, hroniskam bronhītam, astmai un citām slimībām. Cauri pilsētai plūst Gasteiner Ache 

upe, kura veido iespaidīgu ūdenskritumu. Promenāde no Bādgašteinas aizved līdz pat 

Bokšteinai, kuru var saniegt stundas gājienā. Bokšteina – ciematiņš 1131 m augstumā, kas 

kādreiz bija kalnrūpniecības, sāls ieguves un zelta raktuvju vieta. Šodien tur atrodas Gašteinas 

ārstnieciskās alas, kur sākotnēji bijušas zelta raktuves – raktuvju strādnieki it kā brīnumainā 

kārtā tikuši izdziedināti no reimatisma slimībām. Šodien alas tiek izmantotas medicīnas terapijai. 

Brīvais laiks Bādgašteinā, iespēja apmeklēt termālos baseinus www.felsentherme.com 

ceturtdiena, 28.07. 

Bad Gastein – 
Berhtesgaden – Bad 

Gastein 

 

 

***viesnīca Badgašteinā 

• Bavārijas Alpu austrumu daļā atrodas Berhtesgādenes zeme – deviņi augstu kalnu masīvi ar 

Ķēniņa ezeru un Vacmaņa kalnu grēdu centrā. Vacmanis (2713 m v.j.l.) ir otrais augstākais 

kalns Vācijā. Kalna pakājē atrodas Ķēniņa ezers ar Bartolomē pussalu, no kurienes sākas 

pastaigu takas uz apkārtējiem kalniem. Berhtesgādenes zemes pievilcību jau agrāk novērtēja 

firsti un citi bagātie cilvēki, kuri šeit atpūtās un devās izjādēs un pastaigās kalnos. Hitlera 

mītne Ērgļa ligzda, kura palika kara neskarta un šodien ir apskatāma pēc brauciena pa kalnu 

ceļu un liftu, kurš ieved tieši ēkas vidū 

http://www.felsentherme.com/


piektdiena, 29.07. 

Bad Gastein – Salzburg – 

Bad Gastein 
 

 

***viesnīca Badgašteinā 

• Zalcburga (Salzburg) – Mocarta un baroka pilsēta. Pilsētas vēsturiskā sirds ir Sv. Pētera 

klosteris. Turpat blakus atrodas Sv. Pētera kapsēta – miera oāze pašā vecpilsētas centrā. Tikai 

pāris soļu tālāk ir pilnīgi cita Zalcburga, ko mēdz saukt arī par Ziemeļu Romu, ar firstu varas 

simboliem – Rezidenci un Domu, kurus no visām pusēm apņem lieli laukumi. Un vēl pāris soļu 

tālāk ir trešā Zalcburga ar šaurām ieliņām, dzīvojamajām mājām, veikaliņiem un tirgus laukumu. 

Šeit atrodas vecpilsētas galvenā iela Getreidegasse 

sestdiena, 30.07. 
Bad Gastein – Admont - 

Čenstohova 

**viesnīca pie Čenstohovas 

• Admontas abatija - Benediktīniešu klosteris Ennas upes krastā lepojas ar pasaulē lielāko 

klostera bibliotēku, kuru savulaik dēvēja par “astoto pasaules brīnumu” 

• ceļš cauri Austrijai, Čehijai 

svētdiena, 31.07. 

Čenstohova - Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22.00  
 

Pastaigām kalnos nepieciešami sporta apavi, ērts apģērbs, lietus 

apmetnis, silts džemperis vai jaka, saulesbrilles, cepure, mugursoma!  
 

              Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā 160 EUR 

piemaksa par papildvietu autobusā 130 EUR 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

•     tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

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

•     IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

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

       ņemt līdzi Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).   

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

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• pacēlāji kalnos, ieejas maksa apskates objektos;  
• pusdienas, vakariņas, dzeramnaudas, personīgie izdevumi  

         

Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas!) EUR 

Krimmlas ūdenskritums 6 

Kitzlohas aiza 9 

pacēlājs Neukirchen am Grosswenedigen no 20 

Sportgašteinas pacēlājs augšā/lejā 25 

kuģītis pa Ķēniņa ezeru 25 

Ērgļa ligzda  30 

Admontas abatijas klostera biblioteka 13 

baseins Bādišlā  no 20 

Zalcburgas cietoksnis no 15 
 

Pieteikšanās ceļojumam  
avanss otrā iemaksa pilna summa 

 EUR 150     līdz 26.04. EUR 300 līdz 21.06. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 26.04. pēc 26.04. pēc 21.06. 

zaudētā summa EUR 75 EUR 300 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 05.07. 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 ceļojuma programmā un/vai 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 

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

