Citāda Slovēnija – gardumi, kalni un
neiepazītas vietas
06.08. – 15.08.2015., 10 dienas, cena 595 EUR
Trīs reizes par mūsu Latviju mazākā Balkānu valsts Slovēnija ir īsts Eiropas zaļais stūrītis jeb
dārgakmens, kas atrazdamās krustcelēs starp centrālo Eiropu un Balkāniem ir paņēmusi labāko
no šiem reģioniem raksturīgā, bet tai pašā laikā spējusi cauri gadu simtiem nosargāt savu
nacionālo identitāti. Un šai valstij patiesi ir ar ko lepoties, jo te salīdzinoši nelielā teritorijā ir
sakoncentrēts viss, ko vien cilvēks var vēlēties – gan neskartas, mežonīgas, nepiegānītas dabas
jaukumi, gan burzma pludmales pilsētiņās un ieliņās, gan gardi vīni, gan kārdinoši virtuves labumi.
Pāri visam slejas Triglavs – slovēņu svētums un simbols, latviskoti – Trīsgalvis, kura viena no
galvām valda pār Debesīm, otra – pār zemi, bet trešā par pazemes valstību. Te ir īsta karsta pasaule
ar vairāk kā 6 tūkstošiem alu un grotu, milzīgu pazemes velvju, ko veicinājis savdabīgais klimats –
graužoties cauri kaļķakmens slāņiem, nokrišņu radītais ūdens miljoniem gadu laikā veidojis baisi
pievilcīgo pazemes pasauli. Jūras peldes cienītāji varēs plunčāties Adrijas jūrā, jo Slovēnijai pieder
Adrijas jūras krasts 46 km garumā ar Venēcijas laika mājiņām, cipresēm, pīnijām, palmām,
olīvkokiem un vīnogulājiem… Smalkais kūrorts Bleda smaragdzaļā ezera krastā, Lipicas cēlo, balto
zirgu audzētava, piekrastes pērlītes Portoroža un Pirāna, vīna kalnu reģions Goriška Brda, mežģīņu
darināšanas galvaspilsēta Idrija, ūdenskritumi un kalni, kalni, kalni..
Šai ceļojumā apzināti iesim pa mazāk zināmām vai nezināmām takām, iemetīsim acu skatu arī
klusākos šīs valsts nostūros, degustēsim vietējos vīnus, kas lielākai daļai mums nezināmi,
viesosimies pie vietējiem amata meistariem, noskaidrosim, kas slēpjas zem savdabīgajiem slovēņu
nosaukumiem – gibanica, strukli, pršut un žgaņje, un vienkārši ļausimies atpūtai kalnu ielokā klusā
pilsētiņā Cerkno. Na zdravje!

1.diena
 Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Ceļš cauri Lietuvai, Polijai.
 Nakts viesnīcā Polijā.
2.diena
 Pārbrauciens cauri Čehijai, Austrijai.
 Vakarpusē iepazīsim Mariboras vīna ceļu. Pasaules vecākais vīna koks, Eiropas lielākie vīna
pagrabi pazemē un kāda glāze baltvīna Slovēnijas vīna pasaules iepazīšanai.
 Nakts viesnīcā Slovēnijā.
3.diena
 Dosimies Slovēnijas mazāk zināmās takās un vietās. Marijas baznīciņa Sladki gori kalnā – baroka
pērlīte Štīrijas reģionā.
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 Īpatnējā Olimjē pils (16.gs), kur senajā pilī un vienā no Eiropas senākajām aptiekām mūsdienās
saimnieko franciskāņu mūki.
 Slovēņi dzer ne tikai vīnu, bet audzē arī apiņus un dara gardu alutiņu. Ekskursija lielākajā alus
darītavā „Laško” ar degustāciju.
 Pusdienu pauze Škofja loka vecpilsētā un kalnu līkumotais ceļš uz Cerkno.
 Nakts viesnīcā Cerkno - mazā kalnu ieskautā ciemā ( 6 naktis ).
4.diena
 Sāksim iepazīt Slovēnijas dabas jaukumus. Izbrauciens ar senu laivu Lucija pa Sočas upes
smaragdzaļajiem ūdeņiem.
 Goriška Brda – viens no pasakainiem dabas nostūriem, kas izvietojies starp Alpu kalnu grēdām
un Adrijas jūru, vietējos pakalnos plešas ķiršu dārzi un vīnogulāji. Nogaršosim slovēņiem
raksturīgās uzkodas, viesosimies vietējos vīna pagrabos un degustēsim vīndaru darba augļus.
 Ja pietiks spēka, iekarosim Svēto kalnu /Sveta gora/, no kura atklājas fantastiska panorāma no
Jūlija Alpu kalnu grēdām līdz majestātiskajiem Dolomītiem.
 Atgriešanās un nakts viesnīcā Cerkno.
5.diena
 Iepazīsim skaistākos Slovēnijas kalnus tuvplānā, dodoties uz Bohiņju pāri kalnu pārejai 1350 m
v.j.l. augstumā. Mežonīgais Savicas ūdenskritums – kalnu dārgakmens, kuram nemaz tik viegli
nav tikt klāt. Arī mums būs pūles jāpieliek!
 Vintgara kanjons kalnu upes izgrauztajos krastos.
 Bleda – Jūlija Alpu ieskautā pilsētiņa ezera krastā. Dosimies ar slovēņu gondolu – pletnu uz salu
ezera vidū, lai senajā Marijas baznīcā iezvanītu savu vēlēšanās zvanu. Un tā noteikti piepildīsies,
ja vien tas darīts no sirds! Brīvais laiks Bledas pils apmeklēšanai vai tradicionālās krēmšnites
nogaršošanai.
 Atgriešanās un nakts viesnīcā Cerkno.
6.diena
 Dosimies iepazīt Slovēnijas fenomenālo karsta pasauli – Škocjanskas alas /UNESCO/. Stalagmīti
un stalaktīti, milzīgas pazemes velves pazemes upes krastos - tas viss mūs sagaida šajā
pārgājienā.
 Viena no Slovēnijas delikatesēm ir plānās šķēlēs grieztā vītinātā gaļa – pršut, kas pareizi
pagatavota, pati kūst uz mēles. Tā pagatavošanas noslēpumus dosimies uzzināt pie vietējiem
saimniekiem.
 Lipica – ābolaini balto zirgu dzimtene. Apmeklēsim zirgu fermu, kur jau vairāk kā 500 gadus
audzē šos majestātiskos rikšotājus un vērosim zirgu izrādi.
 Viesosimies Vipavas ielejā pie vīndara Pētera Sv.Mārtiņa ciemā kalna galā, lai nobaudītu šim
reģionam raksturīgos vīnus ar tradicionālajām uzkodām.
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 Atgriešanās un nakts viesnīcā Cerkno.
7.diena
 Piedāvājam iepazīt Adrijas jūras piekrasti izbraucienā ar kuģi un zivju pikniku, baudot pusdienas
uz kuģa klāja, saules peldes un mazo piekrastes pilsētiņu itālisko šarmu. Portoroža - smalkākā
Slovēnijas kūrortpilsēta, kas par elitāru kūrortu un veselības centru izveidojās jau 19.gs.beigās,
kad cilvēki ieradās „rožu ostā’’ ārstēt slimības ar jūras ūdeni un minerālvielām bagātajām dūņām
no sāls ieguves vietām.
 Izola un Pirāna – Venēcijas varenības laiku liecinieces. Pēc izvēles – varēsit doties mazajās,
līkumotajās pilsētiņu ielās, no kurām uzvējo gadsimtiem sena vēsture vai ļauties vēja, saules un
Adrijas jūras viļņu aicinājumam.
 Atgriešanās un nakts viesnīcā Cerkno.
8.diena
 Dosimies uz netālo Idriju, lai iepazītu otrās lielākās pasaulē dzīvsudraba raktuves /UNESCO/.
 Atklāsim kādu noslēpumainu lapaspusi Slovēnijas vēsturē. Kalnu paslēptais Fraņja hospitālis –
slepenais partizānu hospitālis 2. pasaules kara laikā, kur tika izglābtas desmitiem karavīru
dzīvības.
 Atvadu pikniks Cerkno apkārtnes kalnos ar vīnu un dziesmām, pirms uzsākam mājupceļu.
 Atgriešanās un nakts viesnīcā Cerkno.
9.diena
 Pāri kalniem un tālu prom! Ceļš cauri Slovēnijai, Austrijai.
 Pēcpusdiena Bādenē, kura izslavēta visā pasaulē ar saviem karstajiem sēra avotiem. Pēc izvēles,
iespēja baudīt termālos baseinus vai iepazīt Bādenes skaisto parku, senāko Austrijas kazino ēku
un nobaudīt austriešu kafiju ar kādu no gardajām kūkām. Turpinām ceļu Polijas virzienā.
 Nakts viesnīcā Polijā.
10.diena
 Ceļš cauri Polijai, Lietuvai.
 Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.
Papildus izdevumi:






Mariboras vīna ceļš ar degustāciju ~ 18 EUR
Alus darītavas Laško apmeklējums ar degustāciju ~ 7 EUR
Olimje pils un Marijas baznīca ~ 10 EUR
Izbrauciens ar laivu pa Sočas upi – 6 EUR
Goriška Brda vīnu degustācija ar aukstajām uzkodām – 20 EUR
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Savicas ūdenskritums – 4 EUR
Vintgara kanjons – 3,50 EUR
Izbrauciens ar pletnu pa Bledas ezeru – 14 EUR
Ieeja Marijas baznīcā ar vēlēšanās zvanu – 4 EUR
Bledas pils – 7 EUR
Škocjanskas alu apmeklējums – 16 EUR
Vietējās pršuta darītavas apmeklējums ar degustāciju – 10 EUR
Lipicas zirgu fermas apmeklējums ar šovu - 18 EUR
Vīna degustācija ar uzkodām Sv.Martina ciemā – 23 EUR
Idrijas dzīvsudraba raktuves – 7 EUR
Fraņja hospitālis – 4 EUR
Atvadu pikniks Cerkno kalnos ar maltīti un mūziku ~ 20 EUR
Bādenes termālie baseini ~13 EUR, pirtis ~ 7 EUR
Izbrauciens ar kuģi Adrijas jūrā un pusdienām ~ 37 EUR
Apdrošināšana
Piemaksa par vienvietīgo numuru 150 EUR

Ceļojuma cenā ietilpst:






Transports visas tūres garumā ( degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi)
Dzīvošana 2-3*viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros.( uz vietas 6 naktis vienā viesnīcā)
Grupas vadītāja pakalpojumi
Ekskursiju programma
Ceļojuma organizācija

Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 18 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. Grupa nebūs lielāka
par 24 personām!!!
 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 karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai
3 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 200 EUR jāsamaksā 60 dienas pirms brauciena
 Pārējā summa jāsamaksā 30 dienas pirms brauciena
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