
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     2022 

PARĪZE, 

LUKSEMBURGA  

UN MOZELES IELEJA 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 25.09. – 02.10.         8 dienas                EUR 595 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 25.09. 

Rīga – Slubice 

***viesnīca pie Slubices 

 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas  

 brauciens caur Lietuvu, Poliju 

 

pirmdiena, 26.09. 

Slubice – Kvedlinburg – 
Ludwigshafen-Rhein 

***viesnīca pie Ludwigshafen 

 Kvedlinburga (Quedlinburg) – pasaules kultūras mantojuma pilsēta, kuras vecpilsētā 

atrodas vairāk nekā 1400 pildrežģu mājas, kuras celtas no 15. līdz 19 gs. Virs pilsētas 

paceļas klosterbaznīca un pils. Bet pašā pilsētā ir ļoti senas puķu audzēšanas, 
selekcionēšanas un augu izpētes tradīcijas. Tādēļ pilsētu sauc arī par “puķu pilsētu” 

otrdiena, 27.09. 

Ludwigshafen-Rhein – Paris 

 
 

***viesnīca Parīzē 

 Parīzes (Paris) apskate pēcpusdienā – Sitē sala, Konsjeržerī pils, Opera, bijusī 

aizsargpils, Francijas karaļu mītne, tagad viens no pazīstamākajiem mākslas muzejiem 

pasaulē – Luvra. Dievmātes katedrāle (Notre-Dame) – gotiskās arhitektūras šedevrs. 

Celta no 1163. gada līdz 1345. gadam. Tās fasādi veido divi torņi 69 un 70 m augsti, 
un gotiskā roze – pasaules radīšanas simbols 

trešdiena, 28.09. 

Paris 

 
 

 

 
***viesnīca Parīzē 

 Parīze (ar sabiedrisko transportu)– Eiropas mākslas metropole: Triumfa arka 

Elizejas laukos, celta par godu Napoleona uzvarai Austerlicas kaujā, Parīzes simbols – 

1889. gada Pasaules izstādei būvētais 371 m augstais Eifeļa tornis, modernās 

arhitektūras paraugs – Pompidū centrs (Pompidou Centre), kurš ir slavens savas it kā ar 
iekšpusi uz āru izvērstās konstrukcijas dēļ. Brauciens ar kuģīti pa Sēnu. Franču mode, 

smaržas un virtuve... 

 bohēmiskā Monmartra vakarā 

ceturtdiena, 29.09. 
Paris – Versailles – Livange 

 

 

***viesnīca pie Livange 

 brīvs laiks Parīzē, muzeji apmeklējums pēc izvēles 

 iespēja doties uz Versaļu (Versailles) (ar sabiedrisko transportu) – Francijas galma 

pastāvīgā rezidence no1682. gada līdz 1789.gadam, valsts politiskais centrs absolūtisma 
laikā. Versaļas pils dārziem raksturīgs ģeometrisks celiņu un dzīvžogu veidojums. Pils 

un dārzu kompleksu centās atdarināt lielākie Eiropas galmi 

piektdiena, 30.09. 

Livange – Luxembourg – 
Bernkastel Kues – Siegburg 
 

 

 
 

***viesnīca pie Siegburg 

 Luksemburga (Luxembourg) – lielhercogu mītnes zeme ar augstāko dzīves līmeni 

Eiropā, finanšu, banku darījumu un transporta centrs, kurā atrodas arī sens cietoksnis, 

daļēji klintīs izcirstā Sv. Miķeļa baznīca, rātsnams, katedrāle un tilti pār aizu 

 Mozele (Mosel) – lielākā Reinas pieteka ir 545 km gara. Upes ieleja starp Trīri un 

Koblencu, kur Mozele ietek Reinā, ir skaistākais apvidus Vācijā. Abpus upei pāri 

bezgalīgajiem vīna dārziem, kuros aug izcilas gaišo vīnogu šķirnes, slejas romantiskas 

pilis, kas kopā veido apburošu ainavu 

 Bernkastei – Kues apskate, baudot Mozeles ielejas šarmu! 



sestdiena, 01.10. 

Siegburg – Goslar – 

Wrzesnia 
***viesnīca pie Wrzesnia 

 Vācijas mazpilsētiņa Goslāra, kura lielāko uzplaukumu piedzīvoja 16. gs.  

Šodien Goslara ir samērā maza viduslaiku pilsētiņa ar daudzām pildrežģu mājām, 

šaurām ieliņām, suvenīru veikaliņiem un ķeizarpili 

 brauciens caur Vāciju, Poliju 

svētdiena, 02.10.   
Wrzesnia – Rīga 

 brauciens caur Poliju, Lietuvu 

 atgriešanās Rīgas autoostā pēc 23:00 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās* EUR 175 

piemaksa par papildvietu autobusā* EUR 160 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 540 

*vietu skaits ierobežots 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

 7 naktis *** viesnīcā; 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: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 
 

               Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ieejas maksas papildus ceļojuma aprakstā minētajiem apskates objektos 

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, sabiedriskais transports 

 dzeramnauda šoferim un apkalpojošam personālam ~30 EUR 

   

 

 

 

 

Pieteikšanās ceļojumam                                                                   Atteikšanās no ceļojuma 

avanss otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 25.07. pēc 25.07. pēc 25.08 

250 EUR līdz 25.07. 250 EUR  līdz 25.08. atlikusī summa  zaudētā summa EUR 125 200 EUR  visa summa 

ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti  
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas 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 

 

           Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas) EUR 

kuģītis pa Sēnu  20   

metro biļete Parīzē 1 braucienam 4 

Luvra   20   

Eifeļa tornis  no 28  

Foundaton Louis Vuitton no 15  

pusdienas un vakariņas no 20  

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

