
  

 

 

 

 

 

2022 

PARADOKSĀLĀ 

AUSTRUMPOLIJA 
Cenā iekļauta ieejas maksa apskates objektos un degustācijas! 

  

Polijā izsenis dzīvojuši dažādu tautību iedzīvotāji. Piedāvājam iepazīt un izbaudīt Polijas 

reliģisko, kultūras, arhitektūras un virtuves daudzveidību! 

 13.07. – 17.07. 5 dienas EUR 340 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 13.07. 

Rīga – Kruszyniany - 

Ciechanowiec 
 

 
***viesnīca 

Čehanovecā  

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

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvai, Polijai  

• Krušiņani ciemā tatāri dzīvo kopš 17. gadsimta. Uz Krušiņanu mošeju ceļu mēro musulmaņi no 

plašākas apkārtnes, jo tas ir darbojošs lūgšanu nams. Ciemā ir arī tatāru kapsēta. Pusdienās 

baudīsim reģionālo virtuvi! (iekļauts cenā) 

• Suprašlas klostera komplekss, kurā savulaik glabājās senākais slāvu rakstības piemineklis Polijā 

– 11. gadsimtā Bulgārijā sarakstītais Suprašlas kodekss 

ceturtdiena, 14.07. 

Ciechanowiec – 

Pulavi – Kazimierz 
Dolny  

 

 
 

 

***viesnīca pie 

Kazimieržas Dolni 

• Čehanovecas brīvdabas muzejā apskatāmi  unikāli lauksaimniecības tehnikas un lauku transporta 

līdzekļi, pastāvīgas izstādes, kas iepazīstina ar šī reģiona tradīcijām, ārstniecības augu dārzs.  Īpašu 

ievērību pelna lielākā Polijas Lieldienu olu ekspozīcija  

• Grabarka – nozīmīgākā svētceļojumu vieta pareizticīgajiem Polijā. Sekojot zīmei no debesīm, 

mēra epidēmijas laikā vietējie iedzīvotāji kalnā uzstādīja krustu un izdzīvoja.   Krusta kalns šodien 

ir pazīstams arī kā svētceļnieku galamērķis. Katrs krusts te nolikts ar savu mērķi 

• pusdienās poļu virtuves kulta ēdiens – pierogi jeb pildīti pelmeņi! Smacznego! (iekļauts cenā)    

• Kazimierža Dolni (Kazimierz Dolny) Vislas krastos, ar lieliski saglabājušos vecpilsētu. 17. 

gadsimtā pilsēta kļuva turīga, pateicoties graudu tirdzniecībai. Pilsētiņas panorāmu iespējams 

aplūkot no paugura, ko vietējie iedzīvotāji nodēvējuši par 3 krustu kalnu 

piektdiena, 15.07. 

Kazimierža Dolni – 
Nałęczów – 

Szczebrzeszyn – 

Gučuva – Zamošča 
 

 

 

 

 

 

***viesnīca Zamoščā 

• 19. gadsimtā tika apstiprinātas Nalenčuvas minerālūdens ārstnieciskās īpašības un pilsēta kļuva par 

kūrorta un ārstniecības vietu 

• Ščebžešina (Szczebrzeszyn) - pilsētiņa, kurā vabole dūc niedrēs, pazīstama ar savu sarežģīto 

nosaukumu. Dzejnieks Jans Bžehva izmantojis to savā dzejolī Chrząszcz (vabole), kas kļuvis 

poļiem par iecienītu mēles mežģi 

• lauku sētā Gučuvā iepazīsimies ar aizraujošu meteorītu kolekciju, bet pusdienās baudīsim vietējā 

ķēķa labumus! (iekļauts cenā) 

• Zamošča (UNESCO) – pateicoties ietekmīgajam un izglītotajam Polijas zelta laikmeta magnātam 

Janam Zamojskim un  itāļu arhitekts Bernardo Morando, pilsēta 16. gadsimtā tika projektēta un 

būvēta pēc itāļu ideālās pilsētas koncepcijas. Zamošča šodien ir viena no renesanses laika pilsētām 

Eiropā, ar izciliem itāļu renesanses saglabātajiem paraugiem: Zamoščas pils, Lielā tirgus laukuma 

apbūve, katedrāle 

sestdiena, 16.07. 

Zamošča – Ļubļina – 

Kozluvka – Bjalistoka 

 
 

    ***viesnīca 

Bjalistokā 

• Ļubļina viduslaikos nozīmīgā tirdzniecības pilsēta un vēsturisks ebreju izglītības centrs ar Polijā 

vienīgo ebreju universitāti pirms Otrā pasaules kara, kam pateicoties, saukta par ebreju Oksfordu. 

Vārdu vēsturē ierakstījusi arī ar 1569. gadā noslēgto ūniju starp Poliju un Lietuvu 

• aristokrātiskas pusdienas privātā muižā! (iekļauts cenā) 

• Kozluvkas pils, dēvēta arī par mazo Versaļu, ar grezno interjeru liecina Jana Zamojska 

kolekcionāra talantu, gaumi un aizraušanos ar Francijas galma greznības idejām. Mazajā, gaišajā 

kapelā var veltīt mirkli pārdomām 

https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Jans_B%C5%BEehva&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%93les_me%C5%BE%C4%A3is


svētdiena, 17.07. 

Bjalistoka – Tikocina 

– Rīga  

 

 

• Bjalistokas uzplaukums ir saistīts ar ambiciozo, bagāto un neatkarīgo Janu Klemensu Braņicki, 

kurš uzceļ karaļa cienīgu pili pēc Versaļas parauga ar franču stila dārzu un plašu angļu parku. Trīs 

arhitektūras stilus piedzīvojusī Braņicku pils šodien gan interjerā, gan pils dārza dekorācijās 

atspoguļo baroka laiku 

• Tikocina savu tagadējo veidolu ieguva 18. gadsimtā, kad Jans Klemenss Braņickis finansēja 

pilsētas atjaunošanu pēc postošā ugunsgrēka. Lielā Sinagoga (šodien muzejs) atgādina, ka pirms 

Otrā pasaules kara Tikocinā bija otra lielākā ebreju kopiena Polijā   

• Kiermusy - nogaršosim labumus, ko piedāvā vietējie iedzīvotāji – gardie kūpinājumi un arī kas 

stiprāks – vietējais liķieris (iekļauts cenā) 

• ierašanās Rīgā pēc 21.00 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides  
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās         EUR 120 

piemaksa par papildvietu autobusā         EUR 100 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates  

      objektos, paredzētās degustācijas un pusdienas;   

• 4 naktis viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās 

      ar dušu/WC, brokastis; 

• 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  

• vakariņas, personīgie izdevumi un ziedojumi baznīcās  
 

            Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 13.04. EUR 150 līdz 14.06. 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 13.04. pēc 13.04. pēc 14.06. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 28.06. iespējams pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties  minētajā ceļojumā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  

LR pilsoņa vai nepilsoņa pase/ID karte, 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

