
 
 

1 
Biroja adrese: Lielirbes iela 17A (Panorama Plaza), Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

Atpūta Dalmācijā pie Adrijas jūras  

 21.09. – 28.09.2018., 8.dienas, cena 900 EUR   

Dalmācija allaž ir bijis gardākais kumoss Horvātijā. Tās ir skaistās un neskartās pludmales ar zili 
zaļo Adrijas jūras ūdeni, tās ir baltās pilsētas – Splita, Trogira, Omiša, tie ir sarkanie jumtiņi uz 
kalnainajām ielejām, tie ir vīnogulāji un olīvkoki, kuģi un laivas ostmalās,  kas rotā šo ainavu. Un tie ir 
viesmīlīgie iedzīvotāji, kas dzīvi svin un dziesmas dzied – gan par mīlestību, gan izsāpēto kara sāpi.  

Dalmācija ir vieta, kur gribas atgriezties… Dzīvojot uz vietas vienā vietā pie Adrijas jūras mums būs 
iespēja apskatīt nozīmīgākās vietas šai reģionā. Baudīsim horvātu labumus – sezonas augļus – 
vīnogas, kivi, granātābolus, aprikozes, dosimies uz tirgu, lai agrā rīta stundā redzētu kā pilsētas 
atdzīvojas – te tirgo arī svaigo lomu no Adrijas jūras, vakarus pavadīsim konobās, kur galdā tiks celti 
grilēti gaļas un zivju ēdieni, nogaršosim vietējo vīnu, alu, lozu, slivovicu, dosimies izbraucienā ar kuģīti 
pa salām. Šoreiz baudīsim, jo mēs esam to pelnījuši… Saules vannas, siltais dzidrais jūras ūdens 
palīdzēs uzkrāt spēkus mūsu ziemai! Živeļi kā saka horvāti…  

 1.diena. Rīga – Splita (V) 

 Lidojums  Rīga – Splita 
 Transfērs uz 3* viesnīcu Jadran Trogiras rivjērā pie Adrijas jūras (20 km) (http://www.hotel-

jadran.com) 
 Atpūta pēc lidojuma pie jūras vai pie baseina 
 Vakariņas 

 2.diena. Apgūstam Horvātu valodu – Živeli!(B, V)  

 Brīva pirmā dienas daļa, lai dotos uz pludmali un atpūstos! 
 Pēcpusdienā ar kuģīti dodamies uz Trogīru! Trogīra mainīs jūsu priekšstatu par to, kādai patiesībā 

jāizskatās senai pilsētai pie Vidusjūras. Horvātijā un Itālijā teju katra piejūras pilsēta automātiski 
piedēvē sev "senu vecpilsētu", bet tikai Trogirā ir tāds daudzums unikālu vēsturisku ēku - piļu, 
torņu, senatnīgu ēku un tempļu. Tā ir pilsēta - muzejs 

 Īpaši jāuzsver katedrāle un zvanu tornis, pilsētas viduslaiku mūris ar vārtiem un 15. gs cietoksnis. 
Te ir tik daudz dažādu laikmetu un stilu baznīcu, ka pētījumu objektu pietiek ilgam laikam. Pilsēta 
atrodas UNESCO aizsardzībā 

 Un kad satumst – tad te sākas īstā dzīvība, Obala pārveršās par galveno sirdspukstu, visi izgājuši 
ielās… Baudām 

 3.diena. Ziemeļdalmācija (B, P, V)  

 Primošteina – viena no romantiskākajām pilsētiņām. Uzkāpsim kalna galā pie senās baznīcas, lai 
baudītu panorāmu, jo šeit ir viena no retajām vietām Dalmācijā, kur skatam paveras atklāta jūra. 
Laiks kafijas tasei, kā vietējie to dara… pasēž padomā, parunā…  

 Krk nacionālais parks. Pastaiga uz Skradinski buk slavenāko no ūdenskritumiem, kas atrodas parka 
teritorijā, ja ūdens līmenis atļaus, peldēt kārajiem iespēja paplunčāties ūdenskrituma ūdeņos. 

 Iepazīšanās ar Horvātu tradīcijām. Etnolande brīvdabas muzeja apmeklējums, kur baudīsim visu, 
ko mums sniegs vietējie, noteikti būs arī kaut kas gards un arī neiztrūkstošais vīns, stāsts par 
tradīcijām, tikumiem… 
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 4.diena. Pa Diokleciāna pēdām (B, V)  

 Splita – Baltā pilsēta, kas slavena ar Diokleciāna pili un seno ostu un obalu. Horvātijas otrā lielākā 
pilsēta – tautā dēvētā "Vidusjūras zieds", atrodas Dalmācijas vidusdaļā, pie Adrijas jūras. Splita 
dzimusi līdz ar Romas imperatora Diokleciāna uzcelto pili. No tā brīža pagājuši 17 gadu simti. 
Populārākie apskates objekti šajā pilsētā ir – Gregorija no Ninas statuja, skaistā gotikas un 
renesanses arhitektūras veidotā vecpilsēta, kura īpaši vērojama Diokleciana pils drupās. Šīs senās 
Romas imperatora pils drupas ir viena no Horvātijas iecienītākajām tūrisma vietām, kā arī UNESCO 
pasaules mantojuma objekts. Te ļausimies vietējā gida vēstures stāstam, lai pēcāk izstaigātu 
mazās omulīgās pilsētas ieliņas jau savā nodabā…  

 Brīvajā laikā iespējams iegādāties īstus koraļļus vai kādu citu labu suvenīru! 

 5.diena. Ārpus Dalmācijas (B, V) 

 Brīva diena atpūtai pie jūras vai piedāvājam pilnas dienas ekskursiju uz Plitvices ezeru nacionālo 
parku /par papildus samaksu 40 EUR/ 

 Plitvices nacionālais parks ir Horvātijas pats apmeklētākais tūrisma objekts, un arī mums tas 
jāredz! Vai ziemu vai vasaru te ir vienreizīgas ainavas, jo tāds dabas brīnums ir retums, kur kopā 
16 ezeri savienoti ar ūdenskritumiem, veido vienu no skaistākajām dabas kaprīzēm. Tādēļ dosimies 
vismaz 3 - 4 stundu garā pastaigā, lai izbaudītu šo dabas varenību, izbrauksim arī ar kuģīti pa 
vienu no ezeriem, vienīgi nedrīkstam te peldēt…  Jo te peld foreles un karpveidīgās zivis, te var 
sastapt vēžveidīgos, dažādas miermīlīgas čūskas, un ieklausīties putnu čalās…  

 Atgriešanās Dalmācijā. 

 6.diena.  Aktīvā atpūta (B, V)  

 Aktīvajiem piedāvāsim doties uz Cetinas kanjonu, lai dotos jautrā izbraucienā ar piepūšamajām 
laivām raftinga nobraucienā pa skaisto Cetinas upi, tas viss pieredzējušu instruktoru pavadībā, un 
viņi jau prot komandēt mūs latviski. Šis ir piedzīvojums, kas ikvienam paliek vislabāk atmiņā, īpaši 
jau dāmām. Neizpaliks arī pelde  Cetinas upē. Cetinas upes kanjonu savā laikā izmantoja filmām 
par indiāņiem, kur filmējās Goiko Mitičs… Tātad sekosim viņa iemītajā takā! 

 Omiša – senā cietokšņa pilsēta, kur pēc labi padarīta darba piedāvājam nobaudīt gardākās zivju 
plates, lai varat nogaršot no visa pa druskai. Noteikti saules piesildītajā pilsētā derēs kāds pivo 
točeno! 

 Mierīgajiem izvēlei – atpūta pie jūras Trogirā vai Omišā 

 7.diena. Atvadās no Dalmācijas (B, V)  

 Atpūta pie jūras vai piedāvājam izbraucienu ar kuģīti pa Adrijas jūras salām – visas dienas garumā 
varēsim baudīt jūras šalkoņu, saules starus, peldi jūrā, vērot salu arhipelāgu, atpūsties, nogaršot 
lozu un baudīt piknika pusdienas ar tradicionālo skušas zivi… Šoltas salas pludmales, Čiovo salas 
skarbie krasti… tas viss un laba kompānija, lai vējš dzen to laivu  

 8.diena. Splita – Rīga (B) 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Splita - Rīga 
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 Papildus izdevumi:  

 Krk nacionālais parks ieeja -  110 KN 
 Diokleciāna pils objekti 20 KN 
 Raftings – 40 EUR 
 Pilnas dienas ekskursija uz Plitvices ezeriem – 40 EUR (cenā ieejas biļete NP) 
 Brauciens ar kuģīti ar piknika pusdienām – 30 EUR 
 Dzērieni pie vakariņām 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ceļojuma cenā:  

 Komfortabli transporta pakalpojumi (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, 
degviela) 

 Dzīvošana 7 naktis 3* viesnīcā Trogīras rivjērā pie jūras ar brokastīm un vakariņām, divvietīgos 
numuros. http://www.hotel-jadran.com Viesnīcā ir baseins, tā atrodas jūras krasā, pie bezmaksas 
oļu pludmales, 300m tālāk ir maksas pludmale ar saules gultām un saules sargiem, aktivitātes 
bērniem 

 Ekskursijas pēc programmas 
 Grupas vadītājs latviešu valodā 
 Ekskursijas Splitā krievu valodā ar vietējo gidu 
 Aviobiļete Rīga – Splita – Rīga (20kg nododamā bagāža + 1 vienība 8kg rokas bagāža) 
 Ceļojuma organizēšana 

 

 Ievērībai:  

  Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 Minimālais skaits grupā ir 14 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai „Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī saistībā 
ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID 
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru  

200 EUR 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa  400 EUR   jāiemaksā līdz 30.03.2018. 
 Pārējā summa 300 EUR jāsamaksā 21.07.2018. 


