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ZIEDU SVĒTKI 

                HOLANDĒ  
 

 

 

 
 

 

   

 18.04. – 24.04. 7 dienas 495 EUR  
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 18.04.  

Rīga – Slubice 

**viesnīca pie Slubices 

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

otrdiena, 19.04. 

Slubice – Brēmene 

 

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Brēmenes 

• brauciens caur Vāciju, kura atrodas Eiropas centrā starp Ziemeļjūru, Baltijas jūru un 

Alpiem. Vācija lepojas ar izcilu transporta sistēmu 

• Brēmene – Hanzas pilsēta Vēzeres upes krastos. Leģenda stāsta, ka tā veidojusies, 

pateicoties kādai vistai un cālīšiem, kuri negaisa laikā meklēja patvērumu upes krastā. Tā nu 

vecpilsētas šaurās ieliņas atrodas pavisam tuvu ūdenim, un gar pilsētas mūriem skalojas 

paisuma un bēguma ietekmētais upes tecējums. Brēmenes centrālajā laukumā atrodas pilsētas 

varenības simbols – rātsnams, Sv. Pētera baznīca un Rolanda statuja, par kuru saka: kamēr šī 

akmens statuja šeit stāvēs, pilsētas brīvību neviens nespēs apdraudēt. Mazliet paslēpušies aiz 

rātsnama stāv slavenie Brēmenes muzikanti 

trešdiena, 20.04. 

Brēmene – Groningen – 

Edam – Volendam – 

Bergen op Zoom 
 

 

****viesnīca Bergen op 

Zoom 

• brauciens pār 30 km garo Afsluitdijk dambi, kura celtniecības plānu izstrādāja jau 

1891.gadā, bet tikai 1918.gadā Parlaments pieņēma lēmumu aizvērt jūras līci, tādējādi 

atgūstot zemi un pasargājot piekrastes iedzīvotājus no postošiem plūdiem. Reāla Dambja 

celtniecība tika uzsākta 1927.gadā un turpinājās līdz 1933.gadam. Uz skatu torņa var lasīt 

uzrakstu: “Dzīva tauta ceļ savai nākotnei!” 

• Edama – Edamer siera dzimtene 

• Volendama – neliela zvejnieku pilsētiņa ar suvenīru veikaliņiem, kuros pārdevēji parasti 

tērpušies tautastērpos, kas tiek valkāti ar lepnumu arī ikdienā 

ceturtdiena, 21.04.  

Bergen op Zoom - Zaanse 

Schans – Amsterdama – 

Bergen op Zoom 

 

 

****viesnīca Bergen op 

Zoom 

• brīvdabas muzejs Zaanse Schans – 1960. gadā veidots kā 17. gs. arhitektūras ansamblis ar 

veikaliņiem, vējdzirnavām, vēsturiskām ēkām, kur redzams dzīvās vēstures gabaliņš – kā top 

siers, koka tupeles, kā tiek maltas sinepes 

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

ar vairāk nekā tūkstoš tiltiem, ir Nīderlandes galvaspilsēta un arī lielākā valsts pilsēta. 

Rakstos pilsēta pirmo reizi minēta 13. gs. kā zvejnieku apmetne. Tās nosaukums ir cēlies no 

vārda Amstelreddamme, kas nozīmē "Amstelas upes dambis". Nīderlandes Zelta laikmetā 

(17.gs.) Amsterdama bija viena no lielākajām ostām pasaulē. Pilsētas kanālu lokos joprojām 

ir saglabājušās Zelta laikmeta greznās ēkas! 

piektdiena, 22.04.  

Bergen op Zoom - Lisse – 

Hāga – Bergen op Zoom 

 

 

****viesnīca Bergen op 

Zoom 

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

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

vairāk nekā 7 miljoni ziedošu tulpju un citu sīpolpuķu 

• Madurodam – Holande miniatūrā, jeb Gulivera pilsēta – Holandes ievērojamākās celtnes un 

ainavas 25 reizes samazinātā izmērā  

• pēc konstitūcijas Nīderlandes galvaspilsēta ir Amsterdama, bet faktiskais pārvaldes centrs ir 

Hāga, kur atrodas parlaments, valdība, dzīvo monarha ģimene 



sestdiena, 23.04.  

Bergen op Zoom – 

Noordwijk - Koņina 
 

viesnīca pie Koninas 

• ziedu parāde – karnevāls Bloemencorso, ko veido ap 50 ar ziediem izpušķotas mašīnas. 

Parādes ceļa garums ir 40 km, un tas virzās cauri daudzām Nīderlandes apdzīvotajām vietām, 

dodot iespēju apskatīt šo krāšņumu gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Parāde notiek 

mūzikas grupu pavadībā! 

• brauciens caur Vāciju, Poliju 

svētdiena, 24.04.  

Koņina – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22.00 

 
Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 350 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 120 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 475 

*vienvietīgu numuru un autobusa papildvietu skaits ir ierobežots 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• 6 naktis viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās  

ar WC/dušu, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un 

ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti  (EVAK). 

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

Ceļazīmes cenā neietilpst  

• ieejas maksa apskates objektos; 

• personīgie izdevumi, pusdienas, vakariņas 

  

Iespējamās papildizmaksas (2021.gada cenas) EUR 

ziedu izstāde Keukenhof 22  

Tiso kundzes muzejs 21   

kuģis pa Amsterdamas kanāliem  16   

Madurodam Holande miniatūrā 17   

 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 28.01. EUR 250 līdz 17.03. 

• 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 17.03. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 250 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 01.04. 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

