
 

 

 

2023 

NO MADŽORES EZERA LĪDZ 

MEISENES PORCELĀNAM AR 

IELŪKOŠANOS ŠVEICĒ UN 

LIHTENŠTEINĀ 

 

 
 

 

 18.05. – 26.05. 9 dienas EUR 695 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 18.05.  
Rīga – Milāna - Stresa 

***viesnīca Strēzā 

• 13:55 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 15:55 – 17:40 airBaltic lidojums Rīga – Milāna 

• brauciens uz Strēzu pie Madžores ezera 

piektdiena, 19.05. 

Stresa 

 

 
 

***viesnīca Strēzā 

• brauciens ar kuģīti uz Borromeo salām – no 17.gs. vidus līdz mūsdienām nelielo salu 

trijotne ezera vidū vilina Borromeo dzimtas radīto graciozo piļu un izsmalcināto parku 

aplūkotājus. Blakus gleznainām terasēm, ziedu krāšņumam "jaunākās modes" demonstrē pāvi 

• vakars Strēzā – skaistākajā pilsētiņa ezera krastā ar zaļojošiem dārziem, lepnām 

vasarnīcām, vecpilsētas līkumotajām ieliņām, kuru malās rindojas daudzas trattoria, bodītes 

un Bar vai Caffe, izplatot burvīgu kafijas aromātu… 

sestdiena, 20.05. 

Stresa 
 

 

 
***viesnīca Strēza 

• Komo ir kā dzidrs, viegls kokteilis, kurā sajaucies labākais no vecās Eiropas vidienes – miers, 

elegance un dabisks dzīvesprieks. Ezera īpašo skaistumu veidojis šļūdonis, kas reiz izgrauza 

sev ceļu starp kalniem, radot ezera fascinējošos stāvos krastus, kas spoguļojas dzidrajā ūdenī  

• Belladžo – kūrorts, kas atrodas uz zemesraga starp abiem Komo ezera atzarojumiem, kļuvis 

par iemīļotu atpūtas vietu daudzām pasaules slavenībām. Lepnas villas, eleganta krastmalas 

promenāde, smalkas kafejnīcas un raibas suvenīru bodītes 

svētdiena, 21.05. 

Stresa – Como – Lugano 

 
 

 

***viesnīca pie Belinzonas 

• šokolādes ražotnes Alprose apmeklējums atgādinās, ka neskatoties uz to, ka šveicieši ir tikai 

10. vietā pasaulē šī populārā garduma ražošanā, tomēr viņi lepojas ar savām tradīcijām un 

nemainīgi lielisko kvalitāti. Iespēja iegādāties šokolādes izstrādājumus ! 

• Lugāno – lielākā pilsētā Šveices itāliskajā daļā, kur pat pica garšo kā Itālijā. Daļu mūža šeit 

pavadīja Rainis un Aspazija. Raugoties uz Sansalvatores kalnu, kļūst skaidrs, kā Rainim, 

rakstot Zelta zirgu, radās ideja par stikla kalnu 

pirmdiena, 22.05. 

Lugano – Lihtenšteina – 
Ulm 

 
***viesnīca pie Ulmas 

• Eiropas pundurvalsts Lihtenšteina. Lihtenšteina ir vieta, kur pašā Eiropas vidū var atrast 

neskartu dabu. Kartē Lihtenšteinu kārtīgi var ieraudzīt tikai ar lupu, taču tā kļuvusi par 

modernu industrijas, pakalpojumu un tūrisma zemi. Virs galvaspilsētas Vaducas paceļas firstu 

pils, kas parāda Lihtenšteinu gan kā monarhiju, gan kā demokrātisku valsti. Lihtenšteina 

nebeidzas Vaducā. Lihtenšteinā ir gan līdzenumi, gan kalni, kas aicina doties pastaigās  

otrdiena, 23.05. 

Ulm - Nürnberg 

***viesnīca pie Nirnbergas 

• Ulma– viduslaiku impēriskā brīvpilsēta Donavas krastā, kura pirmo reizi rakstos minēta jau 

9.gs. vidū.  Atrašanās vieta svarīgu tirdzniecības ceļu centrā nodrošināja tai lielu labklājību 

viduslaikos, par ko šodien liecina daudzas vēsturiskās ēkas un katedrāle 

trešdiena, 24.05. 

Nürnberg – Zwikau 

 

***viesnīca pie Zwikau 

• Nirnberga – senā franku metropole ar greznām un romantiskām pildrežģu mājām, klusiem, 

omulīgiem stūrīšiem Pegnicas upes krastos un seno ķeizarpili pakalnā virs vecpilsēta. 

Kādreiz Nirnberga bija arī nozīmīgs izdevniecību centrs. Nirnbergā dzimis arī viens no 

izcilākajiem renesanses laikmeta gleznotājiem Albrehts Dīrers 

ceturtdiena, 25.05. 

Zwikau – Meisene - Baucene 

– Vroclava 

 
 

 
**viesnīca pie Vroclavas 

• Meisene – pirmais porcelāna ražošanas centrs Eiropā. 1709.gadā aptiekārs un alķīmiķis  no 

Berlīnes Johans Fridrihs Betgers izveidoja Eiropā pirmo balto porcelānu, kura recepte līdz 

tam bija ķīniešu porcelāna meistaru noslēpums. Virs porcelāna zvaniem un pulksteņa – 

redzama arī Meisenes porcelāna pazīšanās zīme: divi zili, sakrustoti zobeni 

• Baucene(Bautzen)- torņu pilsēta - Šprē upes krastā –priecē ceļotājus ar precīzi restaurēto 

vecpilsētu! Uzraksti pilsētā ir lasāmi gan vācu, gan sorbu valodā, jo Baucene ir Vācijā 

dzīvojošo sorbu kultūras centrs 



piektdiena, 26.05. 

Vroclava – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 22:00 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 200 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 180 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• airBaltic lidojums Rīga – Milāna, lidostu nodokļi, nododamā bagāža  

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

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  
• 8 naktis 3* viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās  

 ar dušu/WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi; 

• ceļojuma apdrošināšana ar COVID-19 segumu (ceļojuma atcelšanas  
risks darbojas līdz 75 gadu vecumam). Lūgums noformēt un ņemt līdzi  

arī 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 ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; 

• sabiedriskais transports; 

•  pusdienas, vakariņas  
 

 

Iespējamāspapildizmaksas (2022. gada cenas) EUR 

kuģītis uz Borromeo salām 45 

Meisenes porcelāna rūpnīca 15 

Komo ezera kuģīša biļete  25 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 18.02. EUR 250 līdz 18.04. atlikusī summa  
 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 18.02. pēc 18.02. pēc 18.04. 

zaudētā summa EUR 125  EUR  400 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 21.06. 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 

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

