Melnkalne un Albānija rudens zeltā
29.10 - 01.11.2015., 4.dienas, cena 625 EUR
Cik nu ir iespējams četru dienu laikā izvilkt esenci no 2 tik kolorītām Balkānu valstīm, kaut
nedaudz iepazīt skaistākās šo valstu vietas, cilvēku tradīcijas un raksturu, gardo virtuvi un vīnus, to
visu centīsimies izbaudīt!
Melnkalne – mazā kalnu valstiņa Eiropas dienvidos – Eiropas dabas rezervāts, kas pievilcīga
mums ar to, ka tā ir vienlaicīgi gan piejūras, gan kalnu valsts. 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. Klinšu pakājēs piespiedušās, kā pieaugušas, jaukās
piekrastes akmenī kaltās cietokšņu pilsētiņas Kotora, Budva, Perasta, kur varam sajust gadsimtiem
senu vēstures elpu un kuras cēluši senie jūrasbraucēji. Slaveni vīni, garda virtuve, Adrijas jūras
bagātības un vietējo nerimstošs dzīvesprieks un viesmīlība – tas viss te baudāms pilnu krūti!
Albānija joprojām ir “Terra incognita” Eiropas kartē un arī lielākajai daļai Latvijas ceļotāju. Zeme,
kas slēpj senās grieķu un romiešu laiku pēdas, osmāņu laika cietokšņus kalnu galos, elpu
aizraujošas kalnu ainavas un kristāldzidras upes. Laimīgā komunisma zeme salīdzinoši nesenā
pagātnē, bāztin piebāzta ar dzelzsbetona bunkuriem, ko cēla tā laika vadonis – diktators Hodža
gadījumam, ja nu kāds mēģinātu šai valstij uzbrukt un atturēt viņus no izraudzītā ceļa. Te ir viss,
gan dzelzs priekškara liecības, gan moderni debesskrāpji, kas liecina par straujo investīciju
ieplūdumu valstī, gan augļiem bagāti dārzi, jo te saules apmīļots aug itin viss, fantastiska daba, un
vietējo albāņu neviltota sirsnība.
Šīm nelielajām valstīm ir daudz iemeslu lepnumam, visus pat grūti uzskaitīt. Ir jādodas turp un
jāpārliecinās pašiem! 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 tos ar
smaidu. “Cilvēks piedzimst noguris un dzīvo tādēļ, lai atpūstos!”, “Ja redzi kādu, kurš atpūšas, palīdzi
viņam!”. Vai nesajutāt jau sevi kā īstu melnkalnieti?

1.diena. Melnkalne
 4:00 lidojums Rīga – Tivat
 Kotora – dēvēta par skaistāko Melnkalnes pilsētu (UNESCO mantojuma sarakstā). Akmenī kalta
pilsētiņa ar senām baznīcām, patrīciešu namiem un dzīvīgiem laukumiem, kur aicināt aicina
krodziņi un kafejnīcas. Un kāpēc gan neļauties, jo melnkalniešu virtuve garda! Baudīsim
brokastis tradicionālajā melnkalniešu stilā.
 Elpu aizraujošs brauciens pa kalnu serpentīnu līdz pat 1660 m.v.j.l. augstumam, kur Melnkalnes
tauta uzcēlusi mauzoleju (pasaulē augstākais!) savam mīlētajam valdniekam Ņegošam. Vēl tikai
jāpārvar 461 pakāpieni un jūsu skatam pavērsies „kalnu jūra” – skats uz Melnkalni no putna
lidojuma.
 Cetiņjes klosteris - melnkalniešu garīguma šūpulis. Kopīga pusdienu maltīte melnkalniešu
krodziņā, mums taču jānogaršo vītinātā gaļa pršuts un kāda glāze Vranac vīna! Ceļš uz Albāniju.
 Nakts 3* viesnīcā Škodrā.
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2.diena. Albānija
 Albānijas iepazīšanu sāksim ar Škodru - nozīmīgāko Albānijas ziemeļdaļas pilsētu. Uzkāpsim
Rozafas cietoksnī, no kura paveras nepārspējama ainava gan uz jūru, gan uz kaimiņu zemēm.
 Pusdienu pauze eko fermā Ležas apkaimē. Gardēžu prieks un lepnums, jo šeit var nodegustēt
albāņu mūsdienu ēdienus ar dažādām garšas niansēm, un ja vēl klāt kāds varen’ labs vietējais
vīns!
 Tālāk ceļš mūs vedīs uz Kruju. Kā ērgļa ligzda šis cietoksnis uzbūvēts kalnos virs līdzenuma, lai
albāņi varētu nosargāt savu brīvību no osmaņu iekarotājiem. Kruja – Albānijas nacionālā varoņa
Skanderbeka pilsēta. Tepat arī vecais tirdziņš - filigrānas sudrablietas, rokdarbi, vara
izstrādājumi un alabastrs, atliek tikai ļauties iepirkšanās un kaulēšanās priekam!
 Albānijas galvaspilsēta – Tirāna. Vakara ekskursija - E.Hodžas, Albānijas diktatora piramīda,
Skanderberka laukums, pilsētas mošeja utt. Vakariņas ar albāņu tradicionālo ēdienu
nogaršošanu.
 Nakts viesnīcā Tirānā.
3.diena. Albānija
 „Baltā pilsēta” Berata, kas nosvinējusi jau savu 2400 dzimšanas dienu, viena no senākajām
Eiropā /UNESCO/ Pilsētā – muzejā viss ir juku jukām, labi saglabājies vēsturiskais osmaņu laika
centrs, pareizticīgo katedrāles un klosteri mijas ar minaretu torņiem. Beratas pils cietoksnī vēl
joprojām albāņi dzīvo senajās tradicionālajās mājās.
 Iegriezīsimies olīveļļas spiestuvē, te mums būs iespēja nobaudīt un iegādāties slavenās Berates
olīveļļas.
 Viesosimies albāņu ģimenes vīna darītavā, lai novērtētu šīs ģimenes darinātos un Albānijas
līmenī godalgas ieguvušos vīnus un pagaršotu šim reģionam raksturīgās uzkodas.
 Ceļš uz Melnkalnes Adrijas jūras piekrasti.
 Nakts 3*viesnīcā Melnkalnē.
4.diena. Melnkalne
 Šodien baudīsim Melnkalnes kalnu pastkaršu cienīgas ainavas un Kotoras līča mežonīgo
skaistumu.
 Pastaiga Budvas vecpilsētā. Senā un cietokšņa mūriem ieskautā vecpilsēta apbur ar šaurām,
baltā akmenī kaltām un ļaužu piepildītām ieliņām.
 Perast – Kotoras līča ieskauta senā jūras vilku pilsētiņa. No tās ar laivu dosimies uz savdabīgu
salu „Gospa od Škrpela”, kuru cauri gadu simtiem uz zemūdens klintīm no kuģu vrakiem un
akmeņiem uzbūvējuši vietējie iedzīvotāji.
 Ziedu saliņa Miholjska prevlaka ar savu nelielo, bet brīnišķīgo baznīcu. Laiks pusdienām vēl
vietējo stilā – pirms atgriežamies pierastajā realitātē.
 Brīvais laiks suvenīriem Tivatā un ceļš uz lidostu.
 Pulksten 22 lidojums Tivat – Rīga.
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5.diena. Mājās
 1:55 ielidošana Rīgā
Papildus izdevumi:












Brokastis Kotoras vecpilsētā ~ 10 EUR
Laiva uz Gospa od Škrpela un ieeja baznīcā ~ 8 EUR
Ņegoša mauzolejs ~ 4 EUR
Pusdienas Melnkalnē ar tradicionālo ēdienu baudīšanu un vīna glāzi ~ 20 EUR
Rozafas cietoksnis - 200 leki
Pusdienas albāņu eko fermā ~ 2000 leki
Krujas pils ~ 100 leki
Vīna degustācija Durres ~ 1200 leki
Berates objekti, muzeji – 500 leki
Ceļojuma un veselības apdrošināšana
Piemaksa par vienvietīgo numuru 60 EUR

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Tivat – Rīga (20 kg reģistrētā bagāža)
 Komfortabls transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu
nodokļi)
 Dzīvošana 3* viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros
 Grupas vadītāja pakalpojumi
 Vietējā gida pakalpojumi
 Ceļojuma organizācija
 Maza grupa – 13 tūristu
Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 13 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 90 dienas pirms brauciena
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