
 

 

LEGOLANDE  UN 

VĀCIJAS ATRAKCIJU PARKI 
        2022                                                                   Legolande Dānijā 

Serengeti safari Vācijā 

 Bābelsbergas filmu parks Vācijā 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izklaide un atpūta Dānijā un Vācijā 
 

 03.08. – 09.08. 7 dienas EUR  595 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 03.08.  

Rīga – Bilund – 

Kolding 
 

 

 

*** viesnīca pie 

Koldingas 

 11:00 tikšanās Rīgas lidostā (pretī Air Baltic birojam) 

 13:00 – 13:40 lidojums Rīga – Bilunda (airBaltic lidojums) 

 izklaides bērniem un jauniešiem! Iespēja apmeklēt Legolandi, kuras nosaukums ir cēlies no dāņu 

valodas leg god – spēlējies labi! Tieši to var izbaudīt Legolandē – spēlēšanos ar visdažādākajiem lego 

klucīšiem, zelta skalošanu,  dažādas atrakcijas un konkursus 

 savukārt tiem, kam vairāk interesē Dānijas zeme un tās vēsture, kamēr citi rotaļājas Legolandē,  būs 

iespēja apskatīt  Dānijas Jellinges vikingu laika liecības – rūnakmeņus un uzkalniņkapus baznīcas 

pagalmā – vieta, kur pirmo reizi parādās rakstīts vārds – Dānija 

ceturtdiena, 04.08. 
Kolding – 

Hodenhagen 
*** viesnīca pie 

Hodenhāgenas 

 arī šodien tie, kam sirdij tuvāka Legolande, tiks nogādāti šajā pasaku pasaulē, bet pārējie varēs doties 

tuvāk iepazīt Dienvidjitlandi – vecāko Dānijas pilsētu Ribi ar tās lieliski saglabājušos vecpilsētu ar 

pildrežģu un sarkanu ķieģeļu mājiņām un Esbjergu, ar tās Men at the sea skulpturālo grupu – 

milzīgām baltām sēdošām figūrām, kas skatās Ziemeļjūrā, atgādinot pie seno ēģiptiešu tempļiem 

sēdošās faraonu figūras. Brauciens līdz Hodenhāgenai 350 km 

piektdiena, 05.08. 

 
Hodenhagena – 

Soltava  – Celle 

 
 

 

 

 

*** viesnīca pie 

Celles 

 Serengeti – Safari parks – mazs Āfrikas gabaliņš Ziemeļvācijas dabas ainavā ar vairāk nekā 1000 

dzīvniekiem no visas pasaules. Autobuss tūristus izvadā pa parka teritoriju, kur brīvā dabā staigā 

degunradži, lauvas, tīģeri, žirafes un citi dzīvnieki. Apstāšanās vietās iespējams pabarot dzīvniekus 

ar turpat pirktu un viņiem piemērotu barību. Kaut arī liekas, ka bīstamākie ir plēsīgie zvēri, tomēr 

piedzīvojumiem bagātākais ir brauciens caur pērtiķu teritoriju, kur vairākas mašīnas bijušas spiestas 

šķirties no spoguļiem un citām detaļām. Ārpus dzīvnieku teritorijas iekārtots atrakciju parks dažādām 

interesēm un vecumiem un ūdens atrakcijas, kuras nodrošina spirdzinājumu karstajā vasarā 

 termālais baseins Soltavā – vieta, kur ūdens nāk no 200 m dziļuma un ir ap +36°C silts. Izbaudāms 

ūdenskritums, burbuļvannas un citas ūdens masāžas, peldbaseini gan telpā, gan zem klajām debesīm. 

Jautrības cienītājiem ir 63 m garš slīdkalniņš. Saunas ir piemērotas dažādām gaumēm: ir gan tvaika, 

gan sausās saunas ar temperatūru no +45°C līdz pat +100°C 

sestdiena, 06.08. 
Celle – Soltav – 

Potsdam 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Potsdamas 

 Heide-Park – viens no Vācijas lielākajiem un vislabāk iekārtotajiem atrakciju parkiem, kur diena 

paskrien nemanot! Tā ir pasaule, kur var justies kā Holandē vai Amerikā, kādā Vācijas mazpilsētiņā 

vai arī pazemes raktuvēs. Asu izjūtu cienītājiem iespējams braukt gan ar galvu, gan ar kājām uz augšu, 

krist bezsvara stāvoklī, ļaut lai ūdens šķīst un saslapina līdz pēdējai vīlītei. Tā ir vieta, kur katrā 

cilvēkā parādās mazliet neprāta, pārgalvības un daudz adrenalīna. Šeit ir padomāts, lai garlaicīgi 

nebūtu pat vismazākajiem bērniem! 

 Potsdamas līdz 1918.gadam bija Prūsijas karaļu un Vācijas impērijas ķeizaru dzīves vieta. 

Vecpilsētas apskate – Brandenburgas vārti, Sv.Nikolaja baznīca un  Holandiešu kvartāls 

(Holländisches Viertel), kur visas 134 mājas ir būvētas no sarkaniem ķieģeļiem ar divslīpju jumtiem  



svētdiena, 07.08. 

 Potsdam – Berlin   

 
 

 

 

 

 

 

***viesnīca Berlīnē 

 filmu parks Bābelsberga, kurš veidots kā Bābelsbergas Mediju parka skatlogs tās kino, televīzijas 

un radio pasaules pagātnē, tagadnē un nākotnē. Šeit var redzēt, kā top televīzijas pārraides, kā tiek 

uzņemtas filmas, tikties ar Vācijā uzņemtu populāru filmu varoņiem, apskatīt uzņemšanas laukumus, 

apmeklēt dažādus šovus 

 Berlīnes vēsturiskā centra apskate. Austrumberlīne ar 365 m augsto televīzijas torni un Aleksandra 

laukumu, centrālo ielu Unter den Linden, Muzeju salu, uz kuras atrodas 5 populārākie pilsētas muzeji, 

Berlīnes Domu, Operu un vēstniecību ēkām. Sadalītās un atkal apvienotās Berlīnes simbols – 

Brandenburgas vārti, jaunais valsts pārvaldes kvartāls, Reihstāgs – iespaidīgā parlamenta ēka un 

vēstures lieciniece 17. jūnija iela. No jauna veidotais, par atpūtas un iepirkšanās centru kļuvušais 

Potsdamas laukums, kurā notiek arī slavenais Berlīnes kino festivāls!  

pirmdiena, 08.08. 

Berlin – Warszawa 

 
 

 

 

 

 

***viesnīca Varšavā 

 Rietumberlīnes centrs – iepirkšanās, izklaides un atpūtas paradīze! Viens no pazīstamākajiem 

Berlīnes simboliem – Ķeizara Vilhelma piemiņas baznīcas pussagruvušais tornis, kuru sabombardēja 

1943. gadā. Pēc Egona Eiermaņa projekta 1963. gadā blakus no zila stikla tika uzcelta jauna 

astoņstūru baznīca. Iespēja apmeklēt slaveno Berlīnes zoodārzu     

 īsa Varšavas vecpilsētas apskate vakarā (Stare Miasto), kura iekļauta UNESCO Pasaules kultūras 

mantojuma sarakstā – senās viduslaiku nocietinājumu sienas, raibās namu fasādes un krodziņi. Karaļa 

pils celta 16. un 17. gadsimta mijā, kad Varšava kļūst par Polijas galvaspilsētu. Tirgus laukums 

(Rynek Starego Miasta) no sendienām bija pilsētas sirds un administratīvais centrs. Laukumu ieskauj 

17. – 18. gs. celtās ēkas un Varšavas simbols – Sirēna 

otrdiena, 09.08. 
Warszawa – Rīga 

 brauciens mājup cauri Polijai, Lietuvai 

 ierašanās Rīgā pēc pl.22:00 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 170 

piemaksa par papildvietu autobusā (vietu skaits ierobežots) EUR 160 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 gadu vecumam (iesk.) EUR 495 

Ceļazīmes cenā ietilpst  
 lidojums Rīga – Bilunda (ekonomiskā klase, ēdināšana nav iekļauta) 

 nododamā bagaža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; nodevas par maksas ceļiem un tiltiem; 

 tūrisma klases autobuss  (WC, kondicionētājs, karstais ūdens, tēja, kafija, buljons);  

 6 naktis ***viesnīcās divvietīgās istabās ar dušu un WC, brokastis; 

 IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt un ņemt 

līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK); Uzziņai: 

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

Ceļazīmes cenā neietilpst  
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi            

Iespējamās papildizmaksas                          EUR  
Legolande (1 dienas biļete) EUR 42 

Legolande (2 dienu biļete) EUR 58 

Serengeti safari parks EUR 40 

termālais baseins Soltavā EUR 8 

Heide park EUR 35 

Babelsbergas filmu parks EUR 23 

Berlīnes zoo EUR 22 

* tabulā minētas 2021. gada cenas 

Pieteikšanās ceļojumam     Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 01.06. pēc 01.06. pēc 01.07. 

EUR 200 līdz 01.06.  EUR 200 līdz 01.07. atlikusī summa   zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
 LR pilsoņa pase vai ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.  

 LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc 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

