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SILĒZIJAS - MORĀVIJAS 

MOZAĪKA UN PRĀGA 
 

 

 

 
 

 

 07.08. – 13.08. 7 dienas   EUR   395 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 07.08. 

Rīga – Ostrava 
 viesnīca Ostravā 

• 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas. 06:15 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, 

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju  

otrdiena, 08.08. 

Ostrava - Rožnov 

pod Radhoštěm - 

Olomouca  

 

 

 

 

***viesnīca pie 

Olomoucas 

• Pustevny (1018 m v.j.l.) savu vārdu ieguva no vientuļniekiem (čehu valodā “poustevníci”), kas 

apdzīvoja šo, attālo no civilizācijas, vietu līdz 1874.gadam. Šodien populārs Beskidu tūrisma centrs, 

kur 1.5 km garā dabas taka aizvedīs pie viesmīlības, auglības un ražas dieva Radegasta statujas 

Radhošť virsotnē (1,129 m), no kuras paveras skaists skats uz apkārtni. Pastaiga kalnos 

• Rožnov pod Radhoštěm Valahijas etnogrāfiskais muzejs piedāvā iepazīties ar reģiona sadzīvi un 

etnogrāfiju, kā arī palūkoties uz apkārtni, uzkāpjot savdabīgajā, krāsainajā skatu tornī  

• Olomouca -  viena no skaistākajām Morāvijas pilsētām pie Morāvas upes, kuras vēsturisko centru 

rotā Svētās Trīsvienības baroka kolonna (UNESCO), renesanses stila rātsnams ar astronomisko 

pulksteni, Sv.Vāclava katedrāle, 18.gs. baroka strūklakas. Lonely Planet pirms vairākiem gadiem 

nosauca Olomoucu kā skaistāko maz zināmo Eiropas pilsētu, kuru noteikti jāapmeklē 

trešdiena, 09.08. 

Olomouca – 

Kromeržiža – Zlīna 

– Uherske Hradište 
 

**viesnīca Uherske 

Hradište 

• krāšņās Javoržičes (Javoříčské jeskyně) stalaktītu alas  

• Kromeržīža - klusa, pievilcīga ar skaistu arhitektonisko mantojumu. Pilsētas lielākais lepnums ir 

Olomoucas bīskapu pils (UNESCO) ar unikālu mākslas kolekciju un dārzu kompleksu  

• Batas kurpju dzimtene – Zlīna. Pilsēta strauji uzplauka pēc Tomāša Batas slavenās apavu rūpnīcas 

atvēršanas, kas nodarbināja 1/3 pilsētas iedzīvotāju un pārvērta pilsētu par tā laika urbanizācijas 

utopiju. Zlīnas depeskrāpis – kā tika dēvēta rūpnīca – ir tā laika arhitektoniskais šedevrs un 1938.gadā 

tā bija visaugstākā celtne Čehoslovākijā. Kurpju muzeja apmeklējums 

ceturtdiena, 10.08. 

Uherske Hradište - 
Buhlova – Rohateca 

 ***viesnīca Uherske 

Hradište 

• Buhlovices pils - viens no skaistākajiem baroka kompleksiem Čehijā un stratēģiski izdevīgā pozīcijā 

celtais Buhlovas cietoksnis, kurš no kalna augšas lūkojas uz apkārtējām zemēm  

• 13.gs. dibinātais Velehradas klosteris ir viens no populārākajiem svētceļojumu centriem Čehijā  

• Rohatecas un Petrovas apkārtne ir zināma ar senām vīna darīšanas tradīcijām. Te ir daudzi  desmiti pašu 

vīndaru celtie pagrabi jau no 13. gadsimta. Vīna degustācija  

piektdiena, 11.08. 

Uherske Hradište 
- Lednice – Prāga 

 

***viesnīca Prāgā 

• Lednices-Valtices areāls (UNESCO) tapis pateicoties Lihtenšteinu dzimtai, kura ilgu laiku 

saimniekojusi šajā reģionā. Greznās Lednices un Valtices pilis savieno 7 km gara liepu aleja, Pilīm 

pieguļošajos  parkos ir tempļiem, arkādes, kolonādes, ezeri. Pilis tiek apskatītas no ārpuses 

• Prāga vakara gaismās - iespēja izbaudīt pilsētas gaisotni vakarā, palutināt sevi ar ķiploku zupu, 

knēdeļiem, alu kādā no Prāgas krodziņiem 

sestdiena, 12.08. 

Prāga – Lodza 

 

 **viesnīca pie Lodzas 

• Prāgas apskate. Atrazdamās Eiropas krustcelēs, Prāga vienmēr ir vilinājusi ceļotājus kā viena 

no Eiropas skaistākajām galvaspilsētām. Prāgas Kremlis un gotiskā Sv.Vita katedrāle, Zelta 

ieliņa, Vecpilsētas laukums un slavenais astronomiskais rātsnama pulkstenis, Vāclava laukums 

– centrālais bulvāris, kultūras, tirdzniecības un sabiedriskais centrs  

svētdiena, 13.08. 

   Lodza – Rīga 
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• atgriešanās Rīgas autoostā pēc 21:00  
 

      

 

 

 

http://www.czechtourism.com/tourists/cultural-heritage/a-unesco/c-olomouc-unesco-column-of-the-holy-trinity/


 Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 95 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 100 

 

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; 

• 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 apskates objektos 

• sabiedriskā transporta izmaksas, pusdienas, vakariņas             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*tabulā minētas 2022. gada cenas. 1 EUR ~ 25 CZK (čehu kronas)  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz  09.05. EUR 150 līdz 07.07. 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 09.05. pēc 09.05. pēc 07.07. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 180 visa summa 

•  iemaksāto summu līdz 25.07. var 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 

 

          Iespējamās papildizmaksas * CZK 

Valahijas etnogrāfiskais muzejs 300 

Javoržices alas 150 

Vīna degustācija 350 

Velehradas klosteris 80 

Buhlovices pils 230 

Buhlovas cietoksnis 220 

Kromeržīžas pils 330 

Batas kurpju muzejs 200 

Prāgas kremlis no 250 

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

