Kalni un jūra Melnkalnē
02.06. – 09.06.2015., 8.dienas, cena 950 EUR
Melnkalne – mazā kalnu valstiņa Eiropas dienvidos – Eiropas dabas rezervāts, kas pievilcīga
mums ar to, ka tā ir vienlaicīgi gan piejūras, gan kalnu valsts. Vistālākos šos zemes punktus vienu
no otra šķir tikai 190 km. Piekraste ar klintīm, līčiem un līcīšiem, gan smilšu, gan akmeņu
pludmalēm 293km garajā piekrastes līnijā un kur gan vēl viens no pasaules 30 skaistākajiem līčiem
– Kotoras līcis. Kalni, kalni, kalni… Melnkalnē ir ap 55 kalnu virsotņu, kas pārsniedz 1800 m.v.j.l.
atzīmi, paši augstākie – Durmitoru kalni, kur ziemas mēnešos var baudīt pat slēpošanas priekus.
Taras kanjons un upe ar neparasti dzidrajiem, smaragdzaļas neparastas nokrāsas ūdeņiem, ko
ieskauj kanjona klintis. Taras kanjons – otrs lielākais pasaulē, piekāpjoties tikai Kolorādo štata
Lielajam kanjonam.
Nevar neminēt jaukās piekrastes cietokšņu pilsētas - Kotoru un Budvu, kur varam sajust
gadsimtiem senu vēstures elpu un kuras cēluši senie jūrasbraucēji.
Melnkalnē aug vecākais pasaules olīvkoks, vienā vecumā ar Jēzu, un lai cik tas nebūtu
apbrīnojami, tas joprojām zaļo un dod ražu. Te audzē olīvas un spiež gardu olīveļļu, te noteikti
jābauda vietējie vīni, kas skaitās vieni no vislabākajiem Balkānos, te jānogaršo astoņkāji, kalmāri,
pršuto un jēra gaļa – neiztrūkstoši melnkalniešu virtuves elementi. Un vēl daudz kas cits…
Šai nelielai valstij ir daudz iemeslu lepnumam, visus pat grūti uzskaitīt. Ir jādodas turp un
jāpārliecinās pašiem! Un jāiepazīst arī vietējo ļaužu tikumi un likumi, un te nu ir ko brīnīties! Jo
Melnkalnes ļaudīm ir savi 10 dzīves baušļi, kuriem viņi paši gan seko, bet tūristi uztver ar smaidu.
„Cilvēks piedzimst noguris un dzīvo tādēļ, lai atpūstos!”, „ Ja redzi kādu, kurš atpūšas, palīdzi
viņam!”. Vai nesajutāt jau sevi kā īstu melnkalnieti?
7 naktis vienā viesnīcā, kas var būt labāks par šo? Turpat jūra, turpat bodītes, restorāni…

1.diena. Horvātija
 Lidojums Rīga – Dubrovniki.
 Ierašanās Horvātijā un transfērs uz Melnkalni.
 Nakts 3* viesnīcā Budvas apkārtnē.
2.diena. Melnkalne
 Kotoras līcis – viens no pasaules skaistākajiem līčiem.
 Sena jūrasbraucēju pilsētiņa Perast, no kuras ar laivu pārcelsimies uz savdabīgu salu Gospa od
Škrpela, kur pirms gadsimtiem kāds zvejnieks uz rifa atrada guļam svētbildi. Cilvēki ar laivām te
gadu desmitiem veduši akmeņus, lai mākslīgi radītu salu fjordā un uzceltu baznīciņu, kur glabāt
brīnumdarītāju – svētbildi.
 Kotora – akmenī kalta pilsētiņa ar senām baznīcām, patriciešu namiem un dzīvīgiem
laukumiem, kur aicināt aicina krodziņi un kafejnīcas. Un kāpēc gan neļauties, jo melnkalniešu
virtuve garda!
1
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012
e-pasts: info@menessdiena.lv

 Elpu aizraujošs brauciens pa kalnu serpentīnu, lai iekarotu Lovčena kalna virsotnes, kur
Melnkalnes tauta guldījusi mauzolejā augstu kalnos savu mīlēto valdnieku Ņegošu.
3.diena. Melnkalne
 Ainavisks brauciens gar tirkīzzilās Adrijas jūras krastu. Fotopauze pie Sv. Stefana salas – sena
zvejnieku ciema, kas nu kļuvis par bagāto un dižciltīgo atpūtas vietu.
 Piestāsim pie Reževiču klostera, lai iepazītu melnkalniešu garīgās dzīves lieciniekus.
 Skadarskas ezers – lielākais ezers Balkānos, kura krastos ligzdo un pārlaiž ziemu daudzi gājputni
no Baltijas valstīm. Izbrauciens ar laivu ezerā ar peldēšanos un sauļošanos. Baudīsim pusdienās
ko raksturīgu vietējai virtuvei un prom uz krastu.
 Suvenīru pauze Virpazarā – Skadarskas ezera krasta lielākajā pilsētiņā.
4.diena. Melnkalne
 Dosimies iepazīt varenākos Melnkalnes kalnus Durmitoru, ko ieskauj šauri un dziļi kanjoni un
rotā 19 ezeri jeb „kalnu acis”, tuvplānā.
 Moračas klosteris, kas lepojas ar fantastiskām 12.gs freskām.
 Taras upes kanjons – pasaulē otrs dziļākais kanjons. Daba radījusi šeit fantastisku ainavu –
stāvas klinšu sienas, kalnu upes smaragdzaļie ūdeņi, neskaitāmas krāces un ūdenskritumi.
Leģendārais tilts pār Taras upi, kas paceļas 150 m augstumā virs upes.
 Pārgājiens uz Crno Jezero – Melno ezeru, kura nosaukums pilnībā raksturo tā krāsu un apkārtni.
Neviens putns te nelido, ūdens klājs nekustīgs, vai te slēpjas kāds noslēpums? Pusdienas vietējā
krodziņā.
 Atceļš caur kalnu mežonīgāko pusi.
5.diena. Bosnija Hercegovīna
 Dosimies iepazīt vienu no kaimiņzemes Bosnijas – Hercegovinas nostūriem. „ Saules un platānu
pilsēta” – Trebiņe, viena no skaistākajām pilsētām Hercegovinā.
 Tvrdoš klosteris, Crkvina kalns ar senu klosteri, no kura paveras lieliska pilsētas panorāma.
Pastaiga senākajā pilsētas daļā un laiks pusdienām vai iepirkšanās priekiem, pēc jūsu izvēles.
 Atceļā iegriezīsimies vīna pagrabos, lai atklātu sev vietējo vīnu garšas buķeti.
6.diena. Melnkalne
 Šodien iespēja mums iepazīt Melnkalnes ticības un garīgās dzīves lappuses.
 Apmeklēsim svarīgāko svētceļotāju mērķi Melnkalnes teritorijā – Ostrogas klosteri, kas iebūvēts
gandrīz perpendikulārā klintī zem Ostrogas kalnu grēdas. Ceļš uz to vien jau ir nedaudz nervus
kutinošs, bet pārējos noslēpumus atklāsim uz vietas.
 Savdabīgais Dajbabes klosteris, kurš izvietots pazemes alā kalnā, kas paceļas pār Zetas ieleju.
 Ne tikai garam, bet arī vēderpriekiem šodien lai tiek! Piedāvājam baudīt pusdienās tradicionālo
janjetinu pod sachem! Saka jau, ka jēra gaļu visgardāk māk pagatavot Balkānu reģionā, bet kas
slēpjas zem šī nosaukuma, to noskaidrosim paši!
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7.diena. Melnkalne
 Brīva diena saules un jūras peldēm.
 Vakarpusē aicinām uz Lučicas pussalu, kur baudīsim atvadu nacionālās vakariņas ar vīnu,
dziesmām un dejām.
8.diena. Horvātija
 Laiks atvadīties no Melnkalnes. Ainavisks brauciens caur Kotoras līci – dēvētu par „Balkānu
fjordu”. Atgriežamies Horvātijā.
 „Tiem, kas meklē paradīzi zemes virsū, jādodas uz Dubrovņiku!” – tā teicis Bernards Šovs.
Dubrovņika - kādreiz varenā pilsētvalsts ar saviem likumiem un tikumiem, kuru neizdevās
pakļaut ne venēciešiem, ne turkiem Serdžio kalna pakājē. Arī nesenajā Balkānu karā piedzīvojusi
nesaudzīgu bombardēšanu, bet nu atdzimusi no jauna iekš senajiem cietokšņa mūriem.
Ekskursija senajā pilsētas daļā. Vēl tik pēdējie suvenīri – lavandas eļļa, koraļļu krelles un laiks
posties!
 Transfērs uz lidostu.
 Lidojums Dubrovnika – Rīga.
Papildus izdevumi:















Ceļojuma un veselības apdrošināšana
Piemaksa par vienvietīgo numuru 105
Laiva uz saliņu Gospa od Škrpela un ieeja baznīcā – 8 EUR.
Ņegoša mauzolejs – 4 EUR.
Izbrauciens ar laivu Skadarskas ezerā un pusdienas ~ 30 EUR.
Moračas klosteris – 3 EUR.
Durmitora parka nodeva, Crno jezero – 3 EUR.
Pusdienas Durmitora kalnu rezervātā ~ 15 EUR
Trebiņes muzejs – 3 EUR.
Vīna degustācija ar nelielām uzkodām – 7 EUR.
Ostrogas klosteris ~ 4 EUR
Pusdienas ar jēra gaļu /janjetina pod sachem/ – 20 EUR.
Nacionālās vakariņas ar mūziku ~ 35 EUR.
Dubrovniku senā aptieka franciskāņu klosterī – 5 EUR.

Ceļojuma cenā ietilpst:





Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Dubrovnika – Rīga ( 20 kg reģistrētā bagāža)
Transports visas tūres garumā ( degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi)
Dzīvošana 3* viesnīcā ar brokastīm Budvas apkārtnē, divvietīgos numuros ar ērtībām,
Grupas vadītāja pakalpojumi
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 Krieviski runājošs vietējais gids
 Ceļojuma organizācija
Ievērībai:
 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 300 EUR jāsamaksā 90 dienas pirms brauciena
 Pārējā summa jāsamaksā 30 dienas pirms brauciena
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