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Biroja adrese: Lielirbes iela 17A (Panorama Plaza), Rīga, LV1046 
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 Jaunums! Horvātijas salas (Hvar, Brač, Vis un 
Biševo)  

 20.08.- 27.08.2018. 8 dienas, cena –1500 EUR  

Kad Horvātija jau sirdī, tur noteikti jāatgriežas – šoreiz vedīsim uz vēl neiepazītām vietām pa 
Dalmācijas salām, lai ielūkotos kā dzīvo tur? Tā ir cita pasaule, jo salinieki vienmēr ir atšķīrušies, te 
dzīve rit savu rāmu gaitu! Saulainā Hvāras sala - viena no populārākajām vietām, ko apmeklēt Horvātijā, 
ir skaistā Horvātijas sala Adrijas jūrā. Tā apbur tūristus ar savu iespaidīgo pludmali, lavandas laukiem 
un sulīgajiem vīna dārziem. Salas vārdā nosauktā pilsēta Hvar ir ļoti pievilcīga un vilinoša, tā atspoguļo 
13.gs. sienas, marmora akmens ielas, gotikas pilis, kā arī skatienu piesaistošās baznīcas.   

Kalni, kas noklāti ar priežu mežiem, mazi akmens māju ciematiņi pie jūras un kaļķakmens karstas ir 
sinonīmi, kas apzīmē Bračas salu. Bagātīga vēsture un apbrīnojamā salas daba ir tas, kas katru gadu 
piesaista arvien vairāk tūristu no dažādām pasaules malām, un atstāj ar neaizmirstamiem iespaidiem 
un atmiņām. Vietas burvība slēpjas akmenī – Bračas akmens tika lietots, lai uzbūvētu Diokletiāna pili 
Splitā, Balto Namu, Parlamenta mājas gan Budapeštā, gan Vīnē, un citas Eiropā nozīmīgas celtnes. Un 
protams, slavenā pludmale Bol… Biševo un Viz salas ir nelielas, bet ar savu kolorītu un šarmu!  

  Baudīsim sauli, Adrijas jūru, gardās austeres, jūras veltes, atdzesētu baltvīnu un saulrietus un 
saullēktus, izstaigāsim mazās pilsētiņas un svinēsim dzīvi “ Živeli”!  

 1. diena. Ceļā… 

 Lidojums Rīga – Splita 
 Transfērs uz Splitas ostu, lai tālāk ar prāmi dotos uz Hvāras salu 
 Horvātijai pieder vairāk kā 1000 salu un tieši Hvāras sala ir viena no ievērojamākajām. Tā ir valsts 

garākā sala un arī vieta, kas saņem vislielāko saules daudzumu – vidēji 7 saulainas stundas dienā. 
Hvar ir ļoti auglīga sala – šeit atrodami olīvkoki, vīnogulāji, augļu dārzi, lavandas lauki, kaktusi un 
eksotiski ziedi. Salas rietumu krastā apskatāmas arī neparastās formas Pakleni salas. Ar saviem 
kristāldzidrajiem ūdeņiem šī sala vilina ne tikai vienkāršus atpūtniekus, bet arī burāšanas entuziastus 

 Iekārtošanās 3* viesnīcā, atpūta pie jūras 
 Vakariņās iesakām nogaršot vietējos ēdienus kādā no omulīgajām konobām – varbūt lielo zivju plati? 

 2. diena. Hvar (B)   

 Hvaras salas iepazīšana. Ainavisks brauciens caur lavandu laukiem uz Fortica cietoksni, lai uzņemtu 
jaukas fotogrāfijas 

 Hvar - salas galvaspilsēta, tā ir saulainākā vieta un līdz ar to dārgākā pilsēta Horvātijā, kur visi grib 
atpūsties! Pilsētas apskates ekskursija un Franciskāņu klostera apmeklējums. Brīvais laiks Hvārā,  
varbūt kāda bodīte, varbūt kāds pivo točeno?! 

 Vrisnik ciemats – kur nogaršosim vietējo slaveno prošuto škinķi, sieru un kā gan bez glāzes vīna!  
 Jelsā dosimies uz vietējo vīna darītavu, lai nogaršotu salas slavenākos vīnus pie jaukā vīndara! Būs 

stāsts un mājīga gaisotne!  
 Atgriešanās pa skaistu ceļu 3* viesnīcā pie jūras 
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 3. diena. Vis un Biševo salas  (B, P) 

 Brauciens uz Hvar ostu, lai kāptu laivā un dotos uz vienu no jaukākajām salām Vis uz Stiniva pludmali. 
Šodien mūs sagaida peldēšanās dzidrajos Adrijas jūras ūdeņos, jo vizināsimies ar laivu tālāk arī uz 
Komizu! Komiza atrodas Hum kalna piekājē, ar burvīgiem maziem namiņiem un ostiņu, kas vilina uz 
pastaigu vai glāzi vīna!  

 Laiks pusdienām, kur galdā cels tipiskos Horvātu ēdienus – loģiski kaut ko no Adrijas jūras! 
 Tālāk ar laivu dodamies uz Zilo alu Biševo salā, kas ir fantastisks dabas darbs, kas mums beidzot 

jāredz! Atkal laiks peldei jūrā… un atgriežamies ar laivu Hvar ostā 
 Transfers uz 3* viesnīcu pie jūras 

 4. diena. Hvar (B) 

 Starigrad – pilsētas apskates ekskursija -  un noteikti ieskatīsimies Dominikāņu klosterī!  
 Atgriešanās viesnīcā, brīvais laiks atpūtai pie jūras 
 Pēcpusdienā dodamies džipu tūrē pa salas nepieejamākajām vietām! Tas tik būs skaists 

piedzīvojums! Izbrauksim tādas vietas, kur citi netiek… 
 Atgriešanās viesnīcā 

 5. diena. Bol - Brāč  (B, V)  

 Agri no rīta transfērs uz Jelsas ostu, lai dotos ar katamarānu uz Bolu – Bračas salā 
 Bračas salas iepazīšana! Bračas sala, kas ir trešā lielākā sala Adrijas jūrā. Tā ir lieliska vieta, kur 

paslēpties no ikdienas trokšņiem un vienkārši izbaudīt mieru! Škrip – viens no senākajiem ciematiem 
salā, kurā ir lieliska aura! Tālāk pa skaistu kalnu ceļu uz Vidova Gora, kas ir kalnu masīvs ap 770 
m.v.j.l., te paveras fantastiskas ainavas un dabas varenība! Un Bol – viena no slavenākajām un 
fotografētākajām vietām Horvātijā! 

 Iekārtošanās 3* viesnīcā un atpūta 
 Un laiks vakariņām! 

 6.diena. Fišpikniks  (B, P, V)  

 Aicinām doties izbraucienā pa Adrijas jūru ar kuģīti, tā saucamajā “fišpiknikā”, kur baudīsim peldi 
jūrā, pusdienosim un laiskosimies vējā un saulē. Lieliska diena lai baudītu! Visa diena vienos priekos!  

 7.diena. Bol – Split  (B, V)  

 Ainavisks ceļš uz Supetar – pilsētiņu, kas ir sens zvejnieku ciematiņš, pastaiga vai otrā kafija salas 
omulīgajos krodziņos! 

 Prāmis uz Splitu 
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Splitā 
 Horvātijas otrā lielākā pilsēta – Splita jeb 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 
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 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 – ekskursija pilsētā 

 Brīvais laiks pilsētā 
 Vakariņas  

 8.diena. Splita (B)  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Splita - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Splita – Rīga (Airbaltic, 20kg, reģistrētā bagāža, 8kg rokas 
bagāža) 

 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Prāmju biļetes 
 Dzīvošana 3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām (4 naktis Hvar un  2 naktis Bol 

salā pie jūras) 
 3 vakariņas un 2 pusdienas 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Vietējā gida pakalpojumi 
 Visi apskates objekti,  kas iekļautas maršruta aprakstā, tai skaitā izbraucieni ar laivām un fišpikniks 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Ceļojuma apdrošināšana 
 Dzeramnaudas apkalpojošam personālam 

 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. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru  
200 EUR 
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 Pieteikšanās ceļojumam:  

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

 Otrā iemaksa  600 EUR   jāiemaksā līdz 30.03.2018. 
 Pārējā summa 700 EUR jāsamaksā 21.06.2018. 

 


