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PAVASARIS HOLANDĒ, 

BEĻĢIJĀ, VĀCIJĀ UN 

FLORIADE EXPO 2022 
 

 

 

 

 
 

 

 25.04. – 01.05. 7 dienas 625 EUR  
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 25.04.  

Rīga - Brisele – Ģente - 

Antverpene 

 

 

 

 

***viesnīca Antverpenē 

• 05.30 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 07.30 - 08.55  lidojums  Rīga -  Brisele  

• Brisele – pilsēta, kuru slavenu dara pilsētas simbols čurājošais puisītis, Eirokvartāls, 

rokdarbnieču mežģīnes, beļģu alus un šokolāde... Briseles lielais laukums ar tā ēkām ir 

viens no skaistākajiem baroka stila ansambļiem. Lielā laukuma galvenā celtne ir Briseles 

vēsturiskais Rātsnams, kura gotisko fasādi rotā slavenais smailais tornis 

• Ģente – torņu un brīvības pilsēta. Moderna lielpilsēta ar ļoti labi saglabājušos viduslaiku 

centru, kurā atrodas ap 400 ēku, kam ir piešķirts pieminekļa statuss 

otrdiena, 26.04.  

Antverpene- Hāga – 

Rotterdam 

 

***viesnīca pie Roterdamas 

• Antverpene – Rubensa pilsēta, Beļģijas mākslas un kultūras centrs, bet ar ostas pilsētas 

tradīcijām. Vecpilsētā ieteicams apskatīt gotisko katedrāli, Rubensa māju, Dimantu ielu, 

Jūrniecības muzeju viduslaiku pilī  

• Hāga – kaut arī pēc konstitūcijas Nīderlandes galvaspilsēta ir Amsterdama, faktiskais 

pārvaldes centrs ir Hāga, kur atrodas parlaments un valdība, dzīvo monarha ģimene 

trešdiena,  27.04.  

Rotterdam - Almere - 

Rotrerdam 

 

 
 

***viesnīca pie Roterdamas 

• Floriade notiek reizi desmit gados un ir vienīgā periodiskā dārzkopības izstāde Eiropā. No 

2022. gada 14. aprīļa Almere sešus mēnešus būs pasaules dārzkopības skatuve, jeb 

Floriade Expo 2022 mājvieta, kurā varēs baudīt ziedu, augu, dārzeņu, augļu smaržu un 

krāsu burvību un daudzveidību. Piedāvājumā iedvesmojošas prezentācijas, iespaidīgs 

siltumnīcu komplekss, paviljoni, gaisa vagoniņš virs Floriade parka, daudzveidīga mākslas 

un kultūras programma. www.floriade.com 

     Ieejas biļetes 35 EUR apmērā jāpiesaka un jāapmaksā līdz 22.03. 

ceturtdiena, 28.04.  

Rotterdam  – Lisse – 

Amsterdama – Rotterdam 

 

 

***viesnīca pie Roterdamas 

• pasaulē lielākais sīpolpuķu dārzs Keukenhof ir 28 ha liels slēgts dārzs, ko sadala kanāli 

un takas starp krokusu, hiacinšu, tulpju un narcišu laukiem. Krāšņo ziedu paklāju veido 

vairāk kā 7 miljoni ziedošu tulpju un citu sīpolpuķu 

• kosmopolītiskā un brīvdomīgā Amsterdama, kuru veido apmēram 90 saliņas,  

savienotas ar vairāk nekā tūkstoš tiltiem. Tiso kundzes vaska figūru muzejs, Dam laukums, 

puķu tirgus, Sarkano lukturu kvartāls… 

piektdiena, 29.04.  

Rotterdam - Githorn - 

Hanovere  

 

 

***viesnīca Hanoverē  

• Githorn - viena no gleznainākajām pilsētiņām Holendē, to dēvē par Holandes Venēciju, jo 

ielu vietā ir kanāli un ērtākais pārvietošanās veids - braukšana ar laivu. Lielāko daļu māju 

nav iespējams sasniegt citādi, kā vien ar laivu vai citu ūdens transportu. Kanālu kopējais 

garums ir 90 kilometri 

• Hanovere – reiz neatkarīgās Hannoveres karalistes galvaspilsēta  izauga 13.gs. zvejnieku 

ciemata vietā. Mūsdienās pazīstama kā lielu starptautisku izstāžu centrs 

sestdiena, 30.04.  

Hanovere – Varšava 

   

**viesnīca pie Varšavas   

• Herrenhausen - viens no izcilākajiem Vācijas baroka dārziem tapis 17. un 18. gadsimta 

mijā, pateicoties Sofijai fon der Pfalcai. Botāniskais dārzs priecē ar lielu augu dažādību un 

~800 krāšņu orhideju kolekciju 

• brauciens caur Vāciju, Poliju 

svētdiena, 01.05.  

Varšava  – Rīga  
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 21.00 

http://www.floriade.com/
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Hannoveres_karaliste&action=edit&redlink=1


Piemaksa par komfortu un atlaides* 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 175 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 90 

*vienvietīgu numuru un autobusa papildvietu skaits ierobežots 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

•  airBaltic lidojums Rīga – Brisele, lidostu nodokļi, nododamā  

    bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 6 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās 
 ar WC/dušu, brokastis; 

• 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 apskates objektos  

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi  

        

      Iespējamās papildizmaksas *     EUR 

Keukenhof parks 18  

Tiso kundzes muzejs 21  

kuģis pa Amsterdamas kanāliem  16 

Floriade Expo 2022 35 

Rubensa māja 10  

kuģītis pa Briges kanāliem 12  

brauciens ar laivu Githornā 15 

Herrenhauzenas parks 10 
 

*tabulā minētas 2021.gada cenas 

 

       Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 200 līdz 28.01. EUR 180 līdz 24.03. atlikusī summa 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 28.01. pēc 28.01. pēc 24.03. 

zaudētā summa EUR 100 EUR 200 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 08.04. 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 

 
 

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

