
  

 

 

 

 

 

2022 

RUDENTIŅŠ BAGĀTS VĪRS – 

HORVĀTIJĀ UN AUSTRIJĀ 
 

 

 
 

 

Latviešu dzīvesziņā rudens tiek uzskatīts par pašu bagātāko gadalaiku. Saules un cilvēku lolotā raža 

ienākas arī Horvātijā un Austrijā. Ķirbji, vīnogas, olīvas, mandarīni… Vai gribi piedalīties ražas 

novākšanā? Ļaujies jautrai talkai, kuras vainagojums būs bagātīgs pikniks turpat dārza vidū? 

Dodies ar mums! 
  15.10. - 22.10. 8 dienas EUR 440 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 15.10. 

Rīga – Ostrava 

***viesnīca Ostravā 

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas. 06:15 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, 

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju. Vēla ierašanās viesnīcā Čehijā 

svētdiena, 16.10. 

Ostrava – Grāca –  

Plitvice 

***viesnīca pie Plitvices 

• brauciens caur Čehiju, Austriju 

• Štīrijas federālās zemes “zaļais zelts” – ķirbju eļļa. Apmeklēsim ražotni, iepazīsimies ar eļļas 

rašanās procesu un degustēsim 

• naktsmītne jau Horvātijā pirms Plitvices nacionālā parka  

pirmdiena, 17.10. 

Rakovica – Plitvice –  
Okrug Gornji 

 

apartamenti Čiovo salā 

Okrug Gornji  

• Plitvices nacionālais parks (UNESCO) – vienu no Horvātijas dabas brīnumiem veido mežoti 

dižskābaržu pakalni, kuros pamanījušies iegulties 16 ezeri, kas savienoti ar pakāpienveida 

ūdenskritumiem. Jūs gaida jauka pastaiga gar klinšu ieskautajiem ūdeņiem, brauciens ar kuģīti pa 

Kozjaka ezeru  

    Parka apmeklējuma biļete 25 EUR (16 EUR līdz 16.g.v.) jāpiesaka un jāapmaksā IMPRO līdz 07.10.  

• nacionāla maltīte horvātu krodziņā pārbrauciena laikā uz Adrijas jūras piekrasti 

otrdiena, 18.10. 

Okrug Gornji – 
Primoštena –  

Okrug Gornji   

apartamenti Čiovo salā 

Okrug Gornji 

• viens no populārākajiem kūrortiem Dalmācijā Primoštena – atrodas uz pussalas Adrijas jūrā. 

Pilsētas augstākajā vietā paceļas Sv. Jura bazilika (15.gs.), bet neskaitāmajās vecpilsētas bodītēs tiek 

tirgots labas kvalitātes sarkanvīns Babič 

• olīvu vākšana vienā no Dalmācijas olīvu dārziem (iespējams tikai labos laika apstākļos!) Pēc labi 

padarīta darba saimnieks cienās ar pusdienām – grilēta gaļa, salāti, maize, vīns un rakija daudz 

labāk garšos svaigajā gaisā turpat dārza vidū 

trešdiena, 19.10. 

Okrug Gornji – 
Imotski –Okrug Gornji  

 

apartamenti Čiovo salā 

Okrug Gornji 

• Imotski – Horvātijas un Bosnijas Hercegovinas robežpilsētiņa starp  interesantiem ezeriem: Crveno 

Jezero (Sarkanais ezers – trešā dziļākā karsta kritene pasaulē–530m ), Modre Jezero (Zilais ezers – 

Imotski centrā)  

• dosimies uz Neretvas upes auglīgo ieleju, kur varēsiet baudīt pašu vākto jauno mandarīnu ražu. 

Pēc tam – vizināšanās ar īpašām laivām pa Neretvas upes kanāliem. Pēc kārtīga darba pienākas 

arī kārtīga maltīte! Pikniks! 

ceturtdiena, 20.10. 

Okrug Gornji – 

Zadara – Radenci 

 
 

 

  *** viesnīca Radencos 

• Zadaras vecpilsēta ar marmorā klātām ieliņām savu veidolu ieguvusi romiešu un venēciešu 

valdīšanas laikos, bet par jauno laiku pilsētas simbolu kļuvušas Morske orgulje – savdabīgas 

stabules, kurās dabas melodiju spēlē viļņi un vējš...  

• brauciens pāri Pagas salai un aitas siera degustācija.  Paški sir – plaši izplatīts aitas piena siers, 

kura pagatavošanas tradīcijas aizsākušās šajā salā. Lai siers ilgāk uzglabātos svaigs, to mērcē 

olīveļļā, kas piešķir tam īpašu garšu! 

• vakarā pelde SPA viesnīcas minerālūdens baseinā Radencos (Slovēnijā) 

piektdiena, 21.10. 

Radenci – Čenstohova 

 
  ** viesnīca Čenstohovā 

• Austrijas mazpilsētas Poysdorfas vīna dārzos iegūtā raža pārtop kvalitātes vīnos. Vīnu degustācija 

un pusdienu zupa, uzkodas pie Haimer ģimenes ļaus izjust ne tikai garšas baudījumu, bet arī 

sirsnīgu mājas atmosfēru 

• brauciens caur Čehiju, Poliju 

sestdiena, 22.10. 

Čenstohova – Rīga  
• brauciens cauri Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Latvijā pēc 23.00 

 

 

http://lv.rsp.travel/lv/celojumi/15779/


Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 150 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 140 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 420  
     *vienvietīgo numuru un papildvietu skaits autobusā ierobežots 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 4 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) viesnīcās divvietīgās istabās  
ar dušu/WC, brokastis un 3 naktis apartamentos (4 personām) – 

divas izolētas istabas, dzīvojamā istaba ar aprīkotu virtuves stūrīti,  

elektrisko tējkannu, traukiem, TV, WC, duša, gultas veļa, brokastis; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt  

un ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK);   

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi  
 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  
 

      Iespējamās papildizmaksas (2021.gada cenas)             HRK*       EUR 

Grāca ķirbju eļļas degustācija  8 

Plitvice Plitvices nacionālais parks  25 

 nacionālās pusdienas  130 ~14 

Primoštena olīvu vākšanas talka ar pusdienām  12 

Imotski ezeri  no 6 

Neretvas ieleja mandarīnu vākšana, vizināšanās 

ar laivu, maltīte 

 no 24 

Paga siera degustācija  no 12 

Radenci baseinu komplekss SPA viesnīcā  15 

Poysdorfa vīna degustācija, zupa  no 15 
*valūtas kurss: 1 EUR ~ 7,50 HRK (Horvātijas kunas)  

      

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 16.08. EUR 200 līdz 15.09. 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 16.08. pēc 16.08. pēc 15.09. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 280 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 30.09. 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 

 
 


