
  
 

 

 
 

 

2022 

LIETUVAS ČETRAS 

GALVASPILSĒTAS 
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
  

  26.03. – 27.03. 2 dienas EUR 77 

  22.10. – 23.10.  
 

  03.12. – 04.12.  
 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena,  

26.03. 

22.10. 

03.12. 

Rīga – 
Grenctāle  – 

Kauņa - Traķi - 

Viļņa  

 07.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

 Kauņas vecpilsēta: 13. gs pilsdrupas, rātsnams - viens no lieliskākajiem 

baroka pieminekļiem Kauņā, saukts par balto gulbi, gotiskā Pērkona māja, 
Kauņas gājēju iela – Laisves (Brīvības) aleja 

 brīvais laiks pusdienpauzei Traķos ar iespēju ieturēt maltīti karaīmu krodziņā  

 Traķu ezerpils – gotikas stilā celtā, viena no nozīmīgākajām Lietuvas 

aizsargceltnēm, vienīgā viduslaiku ezerpils Austrumeiropā 

 brīvais laiks – iespēja apskatīt krāšņo Viļņas vecpilsētu naktī un nobaudīt 

tradicionālos ēdienus 

*** viesnīca 

Viļņā 

svētdiena, 

27.03. 

23.10. 

04.12. 
 

Viļņa – Ķērnava 
– Grenctāle – 

Rīga 

 Viļņas vecpilsēta: Ģedimina tornis – Viļņas simbols un vēstures liecinieks, 

Aušras vārtu kapela ar slaveno Aušras Vārtu Dievmātes gleznu – pasaulē 

pazīstamākā Viļņas svētvieta, uz kuru ceļu mēro svētceļnieki no visas 

pasaules, katedrāle, Annas baznīca u.c ievērojamas lietas. Mākslinieku 

kvartāls – Užupis. Apgleznotas mājas, mākslas galerijas, neparastas, bet 

mājīgas kafejnīcas un veikaliņi – tas viss veido šī īpašā kvartāla auru 

 Ķērnavas 10.–14. gs. pilskalni un senpilsētas izrakumu vieta, kas iekļauta 

UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā Te gleznainajā Neris upes 

ielejā vienkopus apsekojami 5 pilskalni 

 atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

 

 

 

 

 

 

           

Naktsmītnes 

*** viesnīca Viļņā - divvietīgas istabas ar WC un dušu, brokastis.  

Viesnīca atrodas pilsētas centrā.  



 

Pieteikšanās ceļojumam  
 piesakoties ceļojumam, nepieciešami pases dati  

 jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

 vēl EUR 30 jāiemaksā ne vēlāk kā 30 dienu pirms izbraukšanas 

 pārējā nauda jāsamaksā ne vēlāk kā 10 dienas pirms izbraukšanas 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

 atsakoties no ceļojuma līdz otrās iemaksas izdarīšanai,  

jūs zaudējat EUR 10 

 atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 30 dienu pirms izbraukšanas,  

jūs zaudējat EUR  30 

 atsakoties no ceļojuma vēlāk nekā 10 dienas, 

jūs zaudējat visu summu  

 visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  
kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Piemaksas un atlaide  

 piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 25 

 ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši  

17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto personu - EUR 69 

 piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 21 

Ceļojuma cenā ietilpst 

 transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss)  
ceļojuma laikā, ceļu nodokļi 

 naktsmītnes viesnīcā un brokastis 

 grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos 

apskates objektos,  

 veselības apdrošināšana 

Ceļojuma cenā neietilpst 
 ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

 Cenas sabiedriskās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas 

kā Latvijā, (~EUR 15- 20 uz abām dienām).  

 Ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, 

nepieciešama vēl vismaz tikpat liela summa 

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai  

Latvijas pilsoņa 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 

 


