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 21.08. – 27.08. 7 dienas  EUR 395 
   datums, maršruts        notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 21.08. 

Rīga – Gdaņska 

 

**viesnīca Gdaņskā 

• 07:00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33.platformas 

• brauciens caur Lietuvai, Polijai. Ceļš cauri ainaviskajam Mazūrijam novadam, sauktam arī 

par ūdeņu valstību, Polijā. Pilsētas un ciematiņi ar fahverka jeb pildrežģa tehnikā celtajām mājām 

atgādinās par šī Polijas reģiona interesanto un sarežģīto vēsturi laiku lokos 

otrdiena, 22.08. 

Gdaņska- Sopota - 
Gdaņska 

 
 

**viesnīca Gdaņskā 

• Vesterplatte – vēsturiskā vieta, kur 1939. gada 1.septembrī sākās II Pasaules karš  

• Gdaņska – šauras viduslaiku ieliņas, Motlavas krastmala ar suvenīru veikaliem un krodziņiem, 

senie nocietinājumi un Eiropā vienīgais ar cilvēka spēku darbināmais 14.gs. Krāna tornis, 

aristokrātiski greznā Marijas iela un pilsētas sirds – tirgus laukums ar rātsnamu, zeltā rotāto Artusa 

namu un Neptūna aku. Brīvajam laikam piedāvājumā daudz lielisku muzeju pēc izvēles - Dzintra 

muzejs, Jūras muzejs, II Pasaules kara muzejs u.c. 

trešdiena, 23.08. 

Gdaņska – Hēla – 

Slovinja - Slupska 
 

 

 

**viesnīca pie Slupskas 

• Sopota Baltijas jūras piekrastē ar kūrortam raksturīgu apbūvi, 500 m garu molu, baltām smilšu 

kāpām un romantisku gaisotni 

• Kašubu acs (Kaszubskie Oko) - 44 m augsts skatu tornis no kura paveras lielisks skats uz Pjašnices 

upes ieleju un gleznainajiem morēnas pauguriem, labos laika apstākļos arī Baltijas jūru  
• Sloviņas (Slowinski) nacionālais parks – te skatāmas vislielākās ceļojošās kāpas Eiropā, kuru 

augstums sasniedz 30 m. Atklātie ceļojošo kāpu lauki aizņem iespaidīgu teritoriju – 500 ha. Vietām 

var redzēt koku kapsētas, kur smiltis reiz apbērušas mežus 

ceturtdiena, 24.08. 

Slupska – Darlovo – 

Koszalin - Svinoujscze 

 
 

 

 

**viesnīca pie 

Svinoujščes 

• Darlova – piejūras pilsētiņa ar kūrmāju promenādēm – ja guļ 

• Zagroda Jamnenska – brīvdabas muzejs ar stāstu par Jamno ciemu, kas kopā ar kaimiņu ciematu 

Łabusz veidoja ārkārtīgi interesantu anklāvu. Purvu un pļavu ieskautās apdzīvotās vietas varēja 

sasniegt tikai sausās vasarās vai salnās ziemās. Ģeogrāfiskā situācija veicināja arī zināmu izolētību, 

rezultātā izveidojās anklāvs ar ārkārtīgi interesantu kultūru 

• Košalina – Rietumpomerānijas kultūras un administratīvais centrs, kur pilsētas fasādēs mijas 

gotiskais, pildrežģu, renesanses un mūsdienu modernisma arhitektūras stili. Svētais kalns Chlemska 

Gora, kuru svētceļotāji no visas Eiropas apmeklējuši jau daudzus gadsimtus 

• Kolobžega – rosīgā ostiņa ar vecajām zvejnieku mājām 

piektdiena, 25.08. 

Svinoujszcze – Sczecin 

– Bidgoszcz 
 

 

**viesnīca pie 

Bidgoščas 

• Volinas nacionālais parks Oderas upes grīvā ar neskartiem mežiem iespaidīgo kāpu masīvos, kuru 

augstums sasniedz 90 m. Svinoujščes mols ar bāku, kas stilizēti izveidota kā vējdzirnavas 

• Ščecina - nozīmīga jūras osta, kas reiz kļuva bagāta no tirdzniecības ar Baltijas jūru 

viduslaikos. Vācu valodā pazīstama kā Stettin. Pilsēta, kas simtiem gadu ir bijusi starp pretējām 

varām - Pomerānijas hercogus nomainīja zviedri, kuriem sekoja Prūsijas impērija. Ščecinas 

arhitektūra no 14. gadsimtā celtās Pomerānijas hercoga pils līdz Ščecinas filharmonijas jaunajai 

ēkai, kura 2015. gadā ieguva Eiropas Savienības balva par laikmetīgo arhitektūru  

sestdiena, 26.08. 

Bidgoszcz – Helmno – 

Torun – Cechocinek – 

Olsztyn 

 

 
 

 

 

***viesnīca Olštinā 

• Bidgošča ar 660 gadu vēsturi ir šajā reģionā lielākā un mūziķu aprindās slavena pilsēta ar lieliski 

saglabājušos jūgendstila arhitektūru 

• Helmna -  Kulmas zemes vēsturiskā galvaspilsēta, kas bija  viens no krustnešu galvenajiem 

atbalsta punktiem cīņā pret prūšiem un aizsākums Teitoņu ordeņa valstij 

• Toruņa - gotikas pērle un UNESCO pasaules kultūras mantojums. Pilsēta tiek uzskatīta par vienu 

no skaistākajiem viduslaiku arhitektūras kompleksiem Polijā. Sv. Jāņa baznīca, kurā kristīts 

slavenais astronoms Mikolajs Koperniks 

• Cehocinek pilsēta Vislas upes ielejā ir viens no SPA kūrortiem Polijā-  neparastas sāls 

gradētavas rada veselīgu mikroklimatu un palīdz ārstēt elpošanas, ādas, alerģiskās, 

vairogdziedzera u.c. slimības. Pastaiga brīvā dabā, ieelpojot veselīgo gradātavu gaisu 

http://globa/grupas.asp?marsruts=15143
http://globa/grupas.asp?marsruts=15143
http://globa/grupas.asp?marsruts=15143
https://lv.wikipedia.org/wiki/Kulmas_zeme
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%ABsijas_krusta_kari


svētdiena, 27.08. 

Olsztyn – Elka - Rīga 
• Elka - skaista Mazūrijas novada pilsētiņa divu ezeru krastā. Elkas promenāde un Jāņa Pāvila II 

skvērs, foto pauze ar M.Koperniku un visām deviņām Saules sistēmas planētām 

• ierašanās Rīgā pēc 22:00 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 140 

piemaksa par papildvietu autobusā  EUR 80 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• komfortabls autobuss ceļojuma laikā;  

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās ar dušu/WC;  

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi;  

• vietējā gida pakalpojumi Belovežas gāršā (krievu valodā) 

• 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  

• pusdienas, vakariņas  

• personīgie izdevumi  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 
Iespējamās papildizmaksas*                       PLN 

Muzeji Gdaņskā  no 20 

Tramvaja biļete    10 

Sopotas mols      10 

Kašubu acs skatu tornis 10 

   Sloviņas nacionālais parks 15 

  Zagroda Jamnenska 20 

*2022 gada cenas. Valūtas kurss: 1 EUR ~ 4.2 PLN (Polijas zloti)  
 

       Pieteikšanās ceļojumam 

avanss  otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 23.05. EUR 150 līdz 21.07. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur  

    tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 23.05. pēc 23.05. pēc 21.07. 

zaudētā summa EUR 60 EUR 120 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 07.08. 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 

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

