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ČEHIJAS DABAS TŪRE             

UN PRĀGA 
 

 

 

 

 

 

 

 26.06. - 03.07. 8 dienas EUR 345 / 295  

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 26.06. 
Rīga – Vroclava 

**viesnīca pie Vroclavas 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas. 06:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa 

pusē, starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

•  brauciens caur Lietuvu, Poliju 

pirmdiena, 27.06. 

Vroclava – Adršpaha – 

Dvur Krālove – Prāga 

 

 

 

***viesnīca Prāgā 

• par Adršpahas klintīm (Adršpašsko skaly) daudzus gadsimtus cilvēki neko nezināja 

un pat baidījās tajās ieiet. 1824. gadā klinšu teritorijā notika liels ugunsgrēks, kurš ilga 

vairākas nedēļas, taču pēc ugunsgrēka klinšu labirints kļuva daudz pieejamāks, tāpēc 

19. gadsimta sākumā Adršpaškas īpašnieki sāka veidot pirmās tūristu takas 

• Dvur Krāloves Zooloģiskā dārza lielākais lepnums ir Āfrikas dzīvnieki, tostarp 

zebras, žirafes, baltie degunradži u.c. Galvenā izprieca ir safari izbrauciens ar īpašu 

autobusu pa voljēru, kur brīvi klejo dzīvnieki 

otrdiena, 28.06. 

Prāga 

 

 

 

***viesnīca Prāgā 

• atrazdamās Eiropas krustcelēs, Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena no 

Eiropas skaistākajām galvaspilsētām. Klasiskā Prāgas ainava – Prāgas Kremlis un 

gotiskā Sv.Vita katedrāle, Zelta ieliņa, kurā savulaik strādājuši zeltkaļi, Vecpilsētas 

laukums un slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, kurš 590 gadu laikā labots 

tikai trīs reizes. Vāclava laukums – centrālais bulvāris, kultūras, tirdzniecības un 

sabiedriskais centrs. Skulptūrām rotātais Kārļa tilts pār Vltavas upi  

trešdiena, 29.06. 
Prāga - Koņepruši – Ūsti 

nad Labem 

 

***viesnīca  

Ūsti nad Labem 

• Česky Kras dabas parks ir lielākais karsta rajons Bohēmijā.  Koņeprušu stalaktītu alu  

noslēpumainajā stalaktītu un stalagmītu pasaule var redzēt arī unikālus veidojumus, ko 

sauc par Koņeprušu rozītēm. Alas tika atklātas nejauši, akmens karjera spridzināšanas 

darbu laikā 

• pamestais, applūdušais karjers Velka Amerika ir viena no neparastākajām vietām 

Česky Kras dabas parkā. Kanjonā uzņemtas ainas kinofilmām 

ceturtdiena, 30.06. 

Ūsti nad Labem – Česke 

Švicarsko - Dečina 

 

 

 

 

***viesnīca Ūsti nad 

Labem 

• pārgājiens pa tūristu takām gar Kamenices upi (~ 5 km), kuras upes krastos radušās 

19. gs. pateicoties strādniekiem no Itālijas. Kamenices aizu veido 50-150 m augstas 

vertikālas klintis, kuras varēs apskatīt braucienā ar laivu pa upi (kopējais brauciena 

laiks ~ 35 min) 

• Čehijas Šveice (Česke Švycarsko) – skaists apvidus ar mežiem un fantastisku formu 

smilšakmens klintīm, kuru šķērso ieplakas un aizas. Pārgājiens uz Pravčicka Brana, 

kurš ir Centrāleiropas lielākais dabas veidotais akmens tilts: 26 m garš, 7 – 8 m plats 

un 16 m augsts. 19. gadsimtā dzejnieki šo apvidu pirmo reizi nosauca par Čehijas 

Šveici 

piektdiena, 01.07. 

Dečina – Železny Brod – 

Špindleruv Mlyn 

 

 

**viesnīca pie Špindleruv 

Mlyn 

• Tisas klinšu parks (Tiské stěny) ~ 2,5h. pateicoties savai savdabīgajai apļa formai, kas 

veido noslēgtību no apkārtējās vides, ir iecienīta putnu ligzdošanas vieta, tāpēc 

teritorija iekļauta Nature 2000 programmā. Vēl pirms tūrisma attīstības, vietējie 

iedzīvotāji uzskatīja, ka klintis, to dīvainā izskata dēļ, veidojis pats velns! 

• Panska Skala savdabīgās formas bazalta klintis 

• Železny Brod jau no 11. gadsimta zināma ar kā stikla pilsēta. Šodien tā ir slavenā čehu 

bižutērija, arī termometri un dažādi stikla izstrādājumi 



sestdiena, 02.07. 

Špindleruv Mlyn – Lodza 

 

 

**viesnīca pie Lodzas 

• Krkonošes kalnu grēda tulkojumā nozīmē „kalnu priedīšu kalni”. No 1963. gada te ir 

aizsargājamā teritorija – Krkonošes nacionālais parks. Pilsēta Špindleruv Mlyn klimata 

un daudzveidīgās dabas dēļ ir kļuvusi par nozīmīgāko tūrisma centru Krkonošes kalnos 

gan ziemā, gan vasarā. Pārgājiens pa kalnu takām uz Elbas, kuru Čehijā sauc Labe, 

izteku. Ainaviskais Mumlavas ūdenskritums 

svētdiena, 03.07. 

Lodza – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 21.00 
 

Dabā tiks pavadīts daudz laika, tādēļ nepieciešami ērti sporta apavi, noderēs vējjaka 

pret vējiem un lietiem, cepure, kā arī neliela mugursoma ūdens pudelei un sviestmaizēm! 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 105 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 70 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 295 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

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

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

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

ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti  (EVAK) 

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

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  
• sabiedriskā transporta izmaksas, pusdienas, vakariņas             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* tabulā minētas 2021. gada cenas. 1 EUR ~ 25 CZK (čehu kronas) 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 29.03. EUR 120 līdz 26.05. atlikusī summa 

•  ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 29.03. pēc 29.03. pēc 26.05. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 13.06. var pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties  minētajā ceļojumā 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte  

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 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 

         Iespējamās papildizmaksas* *CZK 

Tisas klintis  70 

Zoo Dvur Krālovē 220/140 

pacēlājs Krkonošē 220 

brauciens ar laivu pa Kamenices upi 170 

Pravčicka Brana 80 

Adršpahas klinšu rezervāts 180 

Koneprušu alas 160/80 

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

