Dalmācija ar atpūtu pie Adrijas jūras
30.06. – 07.07.2015., 8.dienas, 950 EUR
Dalmācija allaž ir bijis gardākais kumoss Horvātija. Tās ir skaistās un neskartās pludmales ar zili
zaļo Adrijas jūras ūdeni, tās ir baltās pilsētas – Splita, Trogira, Omiša un Šibenika, 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 mums būs iespēja
apskatīt nozīmīgākās vietas šai reģionā, atsevišķs stāsts būs par Dubrovniku, jo tā ir vēstures
stunda, kas vienreiz jāredz un jāizbauda. 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 – Dubrovniki
 Lidojums Rīga – Dubrovnika.
 Transfērs uz 3* apartamentiem Trogirā (Čiovo pussalā).
2.diena. Apgūstam Horvātu valodu – Živeli!
 Brīva pirmā dienas daļa, lai dotos uz pludmali un atpūstos!
 Splita – Baltā pilsēta, kas slavena ar Diokleciana pili un seno ostu un obalu. Te ļausimies vietējā
gida vēstures stāstam, lai pēcāk izstaigātu mazās omulīgās pilsētas ieliņas jau savā nodabā…
Iespējams iegādātos īstu koraļus vai kādu citu labu suvenīru!
 Vakara pastaiga Trogirā, kas ir viennozīmīgi Dalmācijas pērle, /UNESCO /kas atdzīvojas jau ar
tumsas iestāšanos, kad rosība ir gan restorānos, gan promenādē, gan bodītēs. Vakariņot
iesakām kādā no tipiskajām konobām, kas piedāvā ļoti plašu jūras produktu izvēli.
3.diena. Ziemeļdalmācija
 Sāksim iepazīt Dalmāciju un tās raksturu. Zadara – akmens skaistule, kuras vārdu pasaulē nesis
A. Hičkoks un „jūras ērģeles”, pastaiga senajā ieliņās, ielūkosimies zivju tirgū, baudīsim pastaigu
Zadaras promenādē, lai ļautos ērģeļu un jūras viļņu radītajam skanējumam.
 Krk nacionālais parks. Pastaiga uz Skradinski buk slavenāko no ūdenskritumiem, kas atrodas
parka teritorijā, ja ūdens līmenis atļaus, peldētkārajiem iespēja paplunčāties ūdenskrituma
ūdeņos.
 Iepazīšanās ar Horvātu tradīcijām. Etnoland 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. Aktīvā atpūta
 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 Čiovo vai Omišā.
5.diena. Ārpus Dalmācijas
 Brīva diena atpūtai pie jūras vai piedāvājam pilnas dienas ekskursiju ( 8 – 22 ) uz Plitvices ezeru
nacionālo parku. /par papildus samaksu 20 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…
 Šis ir reģions, kur lielā cieņā ir uz āra griliem cepts vesels sivēns vai jērs. Cepts un grozīts uz
iesma vairāku stundu garumā, tas pēcpusdienā nonāk kārumnieku šķīvjos un vēderos. Varbūt
vien’ maz’ cūciņ’?
 Atgriešanās Dalmācijā.
6.diena. Adrijas jūrā
 Izbrauciens 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 jūriņā.
7.diena. Dalmācijas labumi
 Pilsēta kā amfiteātris – Šibenika, kas lepojas ar savu baltā Dalmācijas akmens dārgumu – Sv.
Jēkaba katedrāli /UNESCO/, senajiem pilsētas nocietinājumiem un vecpilsētu.
 Primoštena – 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. Vēl pēdējie suvenīri un augļi vietējā tirdziņā un prom uz jūru.
 Primoštenas pludmales arī novērtētas atzinīgi zinātāju vidū un kas to mums var liegt!
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 Šī reģiona iepazīšana nebūtu pilnīga bez kādas Babič vīna glāzes nobaudīšanas, jo visapkārt
vietējos pakalnos aug šī autentiskā vīnogu šķirne, kas sastopama tik šeit un no kuras tiek
darināts biezs, sauss sarkanvīns.
 Nakts viesnīcā Trogirā.
8.diena . Trogira – Dubrovnika – Rīga
 Ar ceļasomām atvadāmies no Trogiras un dodamies ceļā uz Dubrovniku.
 Neretvas ielejas augļu dārzu apmeklējums un neliela viesošanās pie vietējā zemnieka.
 Ekskursija krievu valodā Dubrovnikos, kas ir slavenākā pilsēta, kam ilgi savā laika izdevies būt
neatkarīgai un spēcīgai. Un tā labi saglabājusies vēl šodien. Brīvais laiks pilsētā, kad varat doties
baudīt vietējo virtuvi - melnais risoto vai austeru izlase? Iespēja izstaigāt cietokšņa mūrus 2 km
garumā, doties ar pacēlāju kalnos, lai baudītu panorāmu no putna lidojuma… Vai vienkārši
klaiņot pa mazajiem ielu labirintiem, kur karājas izkārta veļa, kur virmo virtuves smaržas, kur
bērni mētā futbolbumbu, jo viņu dzīve rit pilsētā muzejā…
 Transfērs uz lidostu.
 Lidojums Dubrovniki – Rīga.
Papildus izdevumi:














Krk nacionālais parks ieeja - 15 EUR
Svētki Etnolandē – 27 EUR
Raftings – 40 EUR
Pilnas dienas ekskursija uz Plitvices ezeriem – 20 EUR
Plitvices NP ieeja – 16 EUR
Pusdienas pie Plitvices ezeriem – 18 EUR
Brauciens ar kuģīti ar piknika pusdienām – 30 EUR
Babič vīna degustācija – 15 EUR
Dubrovnikā senākās aptiekas apmeklējums – 5 EUR
Pusdienas, vakariņas no 20 EUR
Dzeramnauda šoferim
Apdrošināšana
Piemaksa par vienvietīgo numuru 175 EUR

Ceļojuma cenā:
 Komfortabli transporta pakalpojumi ( ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela)
 Dzīvošana 7 naktis 3* apartamentos Čiovo pussalā, pie jūras ar brokastīm un ērtībām,
divvietīgos numuros
 Ekskursijas pēc programmas
 Grupas vadītājs latviešu valodā
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 Ekskursijas Splitā un Dubrovnikos krievu valodā
 Aviobiļete Rīga – Dubrovniki – Rīga ( 20kg nododamā bagāža)
 Ceļojuma organizēšana
Ievērībai:
 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.
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 400 EUR jāsamaksā līdz 30.03.2015.
 Pārējā summa jāsamaksā 30.05.2015.
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