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Nepieradinātās Balkānu princeses – Albānija 
– Kosova – Maķedonija - Melnkalne 

 09.07. – 16.07.2019, 8 dienas, cena 1200 EUR  

 Albānijā ir viss, kas nepieciešams skaistai atpūtai – baltas smilšu pludmales, daudz saules un kalni 
fonā. Tirāna ir valsts galvaspilsēta un tajā kūsā dzīvība, tādēļ, iepazīstot, valsti, vērts kādu dienu pavadīt 
arī tur. Bet ir jābūt gataviem  - ka it visur, no kurienes labi pārredzama teritorija - ielu krustojumos, 
pludmalēs un piekalnēs kā skaidrs atgādinājums par vēsturi snauduļo ložmetēju bunkuri. Padomju ēras 
blokmājas un vilcieni ļauj justies kā 20 gadus senā pagātnē, un tomēr tepat līdzās - Eiropā. Mežonīgo 
dabu maz skāris masu tūrisms - aiz stūra nerēgojas kārtējā viesnīcas vai restorāna reklāma, arī 
attieksme pret ciemiņiem ir diezgan noliedzoša. Nepieradināts skaistums, ko jāprot saskatīt - tādu 
iespaidu atstāj Albānija. 

Vidusjūras baseina pērle Melnkalne ir viena no senākajām Eiropas valstīm, kas vilina ar savu 
brīnumaino dabu, Adrijas jūrā ienirstošajiem majestātiskajiem kalniem, bagātīgu vēstures mantojumu 
un viesmīlību. Tiem kas pabijuši Horvātijā, gribas atgriezties – šī ir lieliska iespēja būt ainaviski līdzīgā 
reģionā, bet izbaudīt jau citas valsts kultūru un mentalitāti! Te viss ir salīdzinoši neliels, attālumi nav 
lieli, līdz ar to skaistas vietas tuvu viena otrai.  

Maķedoniju, kas ir neliela, taču daudzveidības pārpilna valsts. Tās galvaspilsēta Skopje pēdējos 
gados ir piedzīvojusi lielas pārmaiņas uz labo pusi, par ko "paldies" jāsaka projektam "Skopje 2014". 
Tas prasījis ievērojamus finanšu līdzekļus, taču ēku būvniecība un atjaunošana šai pilsētai ļāvusi kļūt 
daudz mūsdienīgākai un arī eiropeiskākai. 

Katrā ziņā – labāk ir vienreiz pašam redzēt… Tāpēc dodamies piedzīvojumā… 

 1.diena, Pāri Adrijas jūrai (V) 

 Lidojums Rīga – Dubrovniki 
 Iekārtošanās 4* viesnīcā 
 Vakariņas 

 2.diena, Melnkalne - Albānija (B, V)  

 Kotora - pie Adrijas jūras un Kotoras līča esošā Melnkalnes pilsēta ir zināma jau kopš Romas impērijas 
laikiem un piesaista ar pārsteidzošo ainavu un burvīgo vecpilsētu. Šķietami laikā sastingušo Kotoras 
pilsētu ielenc venēciešu būvētais aizsargmūris, bet vecpilsētu caurvij šauras ieliņas, ekskursija pilsētā 

 Budvas vecpilsēta ir izvietojusies uz nelielas pussalas un tajā laiks kafijas pauzei kādā no omulīgajiem 
krodziņiem 

 Pārbrauciens uz Albāniju 
 Škodera – šarmanta – mazpilsēta Ziemeļu Albānija – dodamies pastaigā, lai gūtu pirmos iespaidus 

par Albāniju 
 Iekārtošanās 4* viesnīcā pie jūras, vakariņas 
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 3.diena, Albānija (B, V) 

 Durresas apskates ekskursija – Romiešu amfiteātris – lielākais Balkānos ar 20 000 sēdvietām, atklāts 
1960 gados – kas nu tur palicis! Etnogrāfiskais muzejs – kur apskatīsim tautas tērpus, darbarīkus, 
visu kas saistās ar Albāņu folkloru … Durresas vēsture ir sena no Romiešu gladiatoru laikiem, ar 
Bizantijas piesitienu, daudz liecību no Grieķu laikiem 

 Albānijā darina arī vīnu, tāpēc dodamies uz vietējo vīna darītavu, lai pagaršotu viņu produkciju, no 
tikai vietējām vīnogām 

 Atgriešanās 4* viesnīcā pie jūras, vakariņas 

 4.diena, Albānija (B, V) 

 Brīvais laiks atpūtai pie jūras… saules vannas – pelde zili zaļajos jūras ūdeņos, iespējams kāds 
kokteilītis…  

 Vakariņas viesnīcā 

 5.diena, Albānija - Maķedonija ( B,V) 

 Tirāna – ekskursija pilsētā. Dosimies uz Nacionālo muzeju – tas ir lielākais valstī. Krāsainā arhitektūra 
- papildus muzeju, pieminekļu, vēsturisku ēku un parku apskatei, noteikti ir vērts aplūkot pilsētas 
betona ēkas, jo tās ir krāsotas varavīkšņu krāsās un ir ļoti pievilcīgas fotografēšanai, pasēdēt 
galvenajā parkā - brīvo laiku šeit mīl pavadīt vietējie iedzīvotāji, jo tas tiešām ļauj spīdēt pilsētas 
Vidusjūras atmosfērai 

 Iesakām pusdienot Sky Tower restorānā – no kura ir 360 grādu panorāma – lai izbaudītu pilsētu un 
tuvējo kalnu ainavas 

 Brauciens uz Ohridu 
 Iekārtošanās 4* viesnīcā 
 Dodamies uz vietējo restorānu, lai nogaršotu tipiskos ēdienus!  

 6.diena, Maķedonija (B, V) 

 Ohridas apskates ekskursija! Šķiet šī ir pilsēta, kurā vienkārši ir jābūt. Kā paši maķedonieši uzskata, 
tā ir Maķedonijas pērle. Ar skaisto Ohridas ezeru, kas ir dziļākais un vecākais ezers Balkānos. Ohrida 
ir uzskatāma par Balkānu Jeruzalemi, jo tajā bija 365 baznīcas. Katrai dienai sava. Lai gan līdz mūsu 
dienām saglabājušās tikai dažas, kas pat netuvojas simtam 

 Brauciens ar kuģīti pa Ohridas ezeru uz Sv. Nauma klosteri, to dibināja 905. gadā. Viņš arī ir apglabāts 
klosterī. Baznīcā pat pie Sv. Nauma kapavietas, pieliekot ausi, var saklausīt viņa sirdspukstus 

 Tālāk pa ainavisku ceļu dodamies uz galvaspilsētu Skopji, tā atrodas Vardaras upes krastos, tāpēc 
noteikti vērts pārstaigāt daudzos tiltiņus, simboliski, ka Skopjes veco un jauno daļu savieno Akmens 
tilts, kurš tika pārbūvēts 15. gadsimtā. Šī ir pilsēta, kurā dzima Māte Terēza un teica savus slavenos 
vārdus: "Pasaule izjūt badu ne tikai pēc maizes, bet arī pēc mīlestības", Justiāns I lika nozīmīgus 
pamatus cietoksnim un daudzi revolucionāri atrada savu mājvietu. Pilsēta, kam ir dots epitets 
"Solidaritātes pilsēta". Šī pilsēta ir pārcietusi daudz- neskaitāmas zemestrīces, plūdus, karus un 
daudzas citas traģēdijas, bet tomēr tā turpina attīstīties 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā Skopjē, vakariņas 
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 7.diena, Kosova - Melnkalne (B, V) 

 Brauciens uz Prištinu – dodamies uz Kosovas sirdspukstu, apskatīsim svarīgākās vietas – Nacionālo 
teātri. Marijas Terēzas statuju, bibliotēku u.c. Brivais laiks!  

 Pārbrauciens pa kalnu ceļu uz nakstmājām Melnkalnē – Kolašin – slēpošanas kūrortā! Laiks paelpot 
svaigu gaisu, varbūt iziet pastaigā, pabaudīt  kalnu ainavas… Melnkalnes kalni arīdzan ir burvīgi, un 
šis klusums un miers… 

 Nakts 4* viesnīcā, vakariņas 

 8.diena, Melnkalne (B)  

 Agrs rīts, lai dotos uz Moračas klosteri – ainaviskajā Taras kanjonā – viens no senākajiem klosteriem 
Melnkalnē 

 Brauciens uz laukiem, Ņeguši, kur mēs noskaidrosim kā top slavenais pršuto un arī siers, un laiks 
glāzei vīna! 

 Skaisti skati šodien garantēti! 
 Cetiņe - ir pilsēta Melnkalnes dienviddaļā, valsts vēsturiskā galvaspilsēta un valsts prezidenta 

rezidence. Izvietojusies nelielā līdzenumā Lovčena kalna pakājē. Apskates ekskursija. Karaļa Nikolā 
pils apskate 

 Transfērs uz lidostu Dubrovnikos 
 Lidojums Dubrovniki - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Dubrovniki – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 20 kg, rokas 
bagāža 8 kg) 

 Dzīvošana 7 naktis 4* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām 
 7 vakariņas 
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 

degvielas izmaksas, autostāvvietas) 
 Ekskursijas pēc programmas  
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi, 
 Vietējais gids ekskursiju dienās 
 Ieejas maksas programmā minētajos objektos – baznīcas, pils, pršuto degustācija, brauciens ar laivu, 

vīna degustācij,  Nacionālais muzejs 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim 
 Dzērieni pie vakariņām 
 Apdrošināšana 
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 Ievērībai:  

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

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

 Minimālais skaits grupā ir 15 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. 

Pieteikšanās ceļojumam: 

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

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 09.02.2019. 
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 09.05.2019. 

 


