
 
  

 

 

 

 

 

 

2023 

PALANGA UN 

KURŠU KĀPA  
Cenā iekļauta maksa apskates objektos 

 un veselības apdrošināšana! 
  

  02.09. – 03.09. 2 dienas EUR 115 

diena, maršruts          notikumi, apskates objekti naktsmītne 

sestdiena, 

02.09. 

 

 

Rīga – Ezere – 

Moseda –Palanga – 

Klaipēda 

• 7.00 izbraukšana no  Rīgas autoostas 

• Akmeņu muzejs Mosedā – Vaclava Inta akmeņu kolekcija: 

īpatnēji akmens veidojumi, kompozīcijas un instalācijas  

• Palangas apskates ekskursija  

• Dzintara muzejs grāfu Tiškeviču pilī Palangā, pils parks  

• Birutes kalns – seno baltu svētvieta 

• Palangas mols un Basanavičus gatve – galvenā gājēju iela, kurā 

ir daudzi krodziņi un atrakcijas, rosās mākslinieki un suvenīru 

tirgotāji, cilvēki līksmo līdz rītam  

*** 

viesnīca  

Klaipēdā  

svētdiena, 

03.09. 

 

 

Klaipēda –  

Kuršu kāpa – 

Klaipēda –  

Eleja – Rīga 

• Kuršu kāpa – kādreizējais klejojošo smilšu tuksnesis, – neliels 

pārgājiens, izbaudot tuksnesīgo ainavu  

• etnogrāfiskais zvejnieku ciematiņš Jodkrante 

• pastaiga un Lietuvas koktēlnieku mākslas darbi leģendām un 

teikām apvītajā Raganu kalnā, 

• delfinārija apmeklējums ar dzīvespriecīgo delfīnu 

priekšnesumiem 

• Krusta kalns - iespaidīgākais tautas sakrālais piemineklis Lietuvā 

• atgriešanās Rīgā pēc 20.30 

 

  

                                                       

 

 

 

 
 

 

 

 

Naktsmītnes 

*** viesnīca Klaipēdā – divvietīgas istabas, WC un duša , brokastis.  

Viesnīca atrodas pašā centrā, radot iespēju vakarā ar kājām izstaigāt šaurās ieliņas, 

kur vēsturiskajos namos izvietojušies daudzi krodziņi ar dzīvo mūziku,  

piešķirot vecpilsētai īpašu burvību 
 

  



 

  Pieteikšanās ceļojumam  

• jūsu vieta tiks rezervēta pēc līguma noslēgšanas un  

EUR 20 avansa iemaksas 

• vēl EUR 50  jāiemaksā līdz 02.08. 

• atlikusī summa jāsamaksā līdz 23.08. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikā, IMPRO  

patur tiesībasjūsu rezervāciju anulēt,  

iepriekš par to nebrīdinot 

  Atteikšanās no ceļojuma 

• atsakoties no ceļojuma līdz 02.08.,  

jūs zaudējat EUR 10 

• atsakoties no ceļojuma pēc 02.08.,  

jūs zaudējat EUR 40 

• atsakoties no ceļojuma pēc 23.08.,  

jūs zaudējat visu summu 

• visu iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

  Piemaksas un atlaide  

• piemaksa par papildvietu autobusā – EUR 35  

• piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā – EUR 32 

• ceļojuma cena bērniem, kuri izbraukšanas brīdī vēl nav sasnieguši  

17 gadu vecumu un ceļo kopā ar pilnvaroto personu,  – EUR   104 

  Ceļojuma cenā ietilpst 

• transporta pakalpojumi (komfortabls autobuss) ceļojuma laikā 

• naktsmītnes saskaņā ar aprakstu un brokastis 

• grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

• ieejas maksa muzejos u.c. programmā paredzētajos  

apskates objektos  

• prāmju biļetes 

• veselības apdrošināšana 

  Ceļojuma cenā neietilpst 

• ēdināšana (izņemot brokastis)  

Papildizmaksas 

• cenas sabiedriskajās ēdināšanas iestādēs ir līdzīgas kā Latvijā,  

(~EUR 30 – 35 uz abām dienām).  

• ja vēlēsieties iegādāties suvenīrus, nepieciešama 

vēl vismaz tikpat liela summa 

 Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte,  

kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. 

LR nepilsoņu 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 

 


