
 
 

 

 

 

2022 
 

SUDETI, DRĒZDENE, 

SAKSIJAS UN BOHĒMIJAS 

ŠVEICES 
 

 

 

 

 
 

 

 

 23.08. – 28.08. 6 dienas EUR 320 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 23.08. 

Rīga – Zlotorija 

**viesnīca pie Zlotorijas 

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

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

trešdiena, 24.08.  

Zlotorija – Bastei – 

Drēzdene  

 

 

 

 

 

***viesnīca pie Drēzdenes 

• brauciens caur Poliju, Vāciju 

• Saksiju sauc arī par zaļo zemi Vācijas sirdī, jo pastaigas Saksijas Šveices nacionālajā 

parkā neatstāj vienaldzīgu nevienu apmeklētāju jau vairāk kā 200 gadu garumā. Saksijas 

Šveices dabas pērle – Bastei klinšu parks 

• Drēzdene – Elbas Florence, kura lielāko daļu no savas bagātības pazaudēja Otrajā 

pasaules karā, bet, pateicoties restauratoru darbam, pilsēta savu krāšņumu atguvusi. Var 

teikt, ka Drēzdenei ir vairāki centri, no kuriem populārākais ir kvartāls ap Teātra laukumu 

– Rezidences pils, Galma baznīca, Cvingers, Zempera opera, Augusta tilts un Brīles terase. 

Mazliet tālāk ir Jaunais tirgus un celtnes ap to. Atjaunotā Dievmātes baznīca 

ceturtdiena, 25.08. 

Drēzdene – Königstein – 

Hrensko – Špindleruv Mlyn 

 

 

**viesnīca pie 

Špindleruv Mlyn 

• Königstein cietoksnis ar savu 750 gadu vēsturi tiek uzskatīts par vienu no senākajiem 

Eiropas cietokšņiem, kas ticis izmantots gan kā cietums, gan kā Saksijas ķeizaru vērtslietu 

un naudas glabātuve un bija vieta, kur dzima Meisenes porcelāna recepte 

• Bohēmijas 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, 26.08. 

Špindleruv Mlyn 

 

 

**viesnīca pie 

Špindleruv Mlyn 

• atpūta kalnos, pārgājiens pa kalnu tākām uz Sņežku (1602 m v.j.l.), Pec pod Sņežkou 

(769 m v.j.l.). Sudetu 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. Špindleruv Mlyn ir ideāla vieta, kur uzsākt 

dažādas grūtības pakāpes pārgājienus kalnos  

sestdiena, 27.08. 

Špindleruv Mlyn – 

Adršpaha - Varšava 

 

 

 

 

**viesnīca pie Varšavas  

• par Adršpahas klintīm daudzus gadsimtus cilvēki neko nezināja un pat baidījās tajās ieiet. 

Tikai tad, kad pašu mājām draudēja briesmas, cilvēki uzdrošinājās meklēt klintīs 

patvērumu un drošību. 1700. gadu var uzskatīt par tūrisma sākumu, jo tad par klintīm kā 

apskates objektu ieinteresējās blakus esošas Silēzijas iedzīvotāji. 1824. gadā klinšu 

teritorijā notika liels ugunsgrēks, kurš ilga vairākas nedēļas, taču pēc ugunsgrēka klinšu 

labirints kļuva daudz pieejamāks un 19. gadsimta sākumā Adršpahas īpašnieki sāka veidot 

pirmās tūristu takas  

• brauciens caur Čehiju, Poliju 

svētdiena, 28.08. 

 Varšava – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 20.00  

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 130 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 110 

 

 Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/***  

viesnīcās ar dušu/WC; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana. Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī  

bezmaksas 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 cenā neietilpst 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

• sabiedriskā transporta izmaksas 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi             

 

 

     * tabulā minētas 2021. gada cenas. Valūtas kurss: 1 EUR ~ 25 CZK 

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100  līdz 24.05. EUR 150    līdz 22.07.  atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 24.05. pēc  24.05 pēc 22.07. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 08.08. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

 LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase. 

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 

 
 

        Iespējamās papildizmaksas * CZK EUR 

  Čehijā Pravčicka Brana 100  

Adršpahas klinšu rezervāts 180  

pacēlājs kalnos 200  

pusdienas vai vakariņas no 200  

 Drēzdene Vecmeistaru gleznu galerija  18 

  Vācija Bastei klintis   6 

Königstein cietoksnis  12 

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

