Zaļais noslēpums SLOVĒNIJA
un Istrija Horvātijā
25.06. – 03.07.2015., 9 dienas, cena – 425 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 Smalkais kūrorts
Bleda…
Šai ceļojumā apzināti iesim pa mazāk zināmām vai nezināmām takām, iemetīsim acu skatu arī
klusākos šīs valsts nostūros, degustēsim vietējos vīnus.
Horvātijas daļa Istrija ar savām pērlēm, un vēl izbrauciens uz Itāliju… īstas brīvdienas…

1.diena – “Dodamies pretim noslēpumam”
 Izbraukšana no Rīgas. Lietuva. Polija. Nakts viesnīcā.
2.diena – “Tuvojamies mērķim”
 Brokastis. Čehija, Austrija, Slovēnija.
 Pēcpusdienas pastaiga Vintgara kanjonā, kur straujā Radavnas upē izlauzusi sev ceļu,
vainagojoties ar 16 augstiem ūdenskritumiem. Vakars Bledā ezera krastā slaveno krēmkūku
baudīšanai. Nakts viesnīcā.
3.diena – “Slovēnijas lepnums Triglavs savaldzinās arī Jūs”
 Brokastis. Rīta kafijas pauze Krajnska Gora – vienā no lieliskākajiem slēpošanas kūrortiem. Tālāk
uz Sočas upes ieleju pāri Vršič kalnu pārejai 1611m augstumā, pieveicot 50 serpentīnveida
pagriezienus.
 Ar pacēlāju dosimies Kanin kalnos, lai labāk ieraudzītu nacionālo lepnumu Triglavu - Julijas Alpu
augstāko virsotni. Ja vēl būs spēks, tad pa Bokas upes gultni dosimies pretim Bokas
ūdenskritumam. Kopīgas vakariņas krodziņā. Nakts viesnīcā.
4.diena – “Vīns un pelde”
 Brokastis. Pārbrauciens uz Vipavas ieleju, kur dosimies pie saimnieka Petera uz Sv. Martina
ciemu kalna galā, kurš mūs iepazīstinās gan ar vīna kultūru, gan nacionālajām uzkodām, gan
pastāstīs par Slovēnijas ikdienu.
 Pirmā pelde jūrā un iekārtošanās apartamentos Horvātijā.
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5.diena – “ Adrijas jūras burvība”
 Brokastis. Izbrauciens ar kuģi visas dienas garumā. Kuģosim garām Brijuni salu arhipelāgam,
stāsimies pusdienu pauzē Orsas pilsētiņā. Iegriezīsimies Limas kanālā – dabīgi veidotā fjordā,
kas tagad zināms kā austeru audzēšanas vieta, jūtama gan romiešu elpa, gan Venēcijas ietekme.
 Rovinja, ar itālisko arhitektūras gaisotni. Uzkāpiet pakalnā uz Sv. Eifrēmija baznīcu un jūs
sajutīsiet Rovinjas burvību.
 Vakarā atgriešanās apartamentos.

6.diena – „Cauri dažādu gadsimtu elpai”
 Brokastis. Seno Istrijas cietokšņu pilsētu iepazīšana kopā ar vietējo gidu krievu val.
 Motovuna slavena kā Horvātijas trifeļsēņu galvaspilsēta. Grožņjana – mākslinieku Meka, kuras
ieliņas izraibinātas ar neskaitāmām mākslas galerijām.
 Pastaiga Porečas pilsētā, kas slavena ar 6. gs. Sv.Eifrāzija baziliku, kurā saglabājušās brīnišķīgas
bizantiešu mozaīkas un skulptūras.
 Vakarā baudīsim tradicionālo horvātu maltīti un lustes vietējā fermā. Atgriešanās
apartamentos.
7.diena – “Atpūta pie jūras vai Miramar pils Itālijā”
 Brokastis. Rīta pusi veltīsim atpūtai pie jūras.
Vai
 Par papildus samaksu (25 EUR) piedāvājam dienas ekskursiju uz Triesti Itālijā un Miramar
krāšņo pili.
 Atgriešanās apartamentos Horvātijā.
8.diena – “Jāpaskatās, kas lācītim vēderā”
 Brokastis. Atvadas no Horvātijas. Slovēnija, Austrija.
 Iepirkšanās centra apmeklējums pie Vīnes.
 Nakts viesnīcā Polijā.
9.diena – “Dodamies pirkt fotoalbumu, būs daudz ko likt iekšā”
 Brokastis. Ceļš cauri Polijai un Lietuvai. Atgriešanās Rīgā.
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Brauciens ar komfortablu autobusu ( ceļu nodokļi, maksas ceļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās,
degvielas izmaksas).
 Nakšņošana tūristu klases viesnīcās (2-3*) vai apartamentos , 2-vietīgie numuri ar ērtībām.
 Brokastis viesnīcās.
 Ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā.
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 Ceļojuma organizācija.
Papildus izdevumi:










Tūristu apdrošināšana.
Vintagara kanjons – 3 EUR.
Kanin pacēlājs – 15 EUR.
Vakariņas – 15 EUR.
Vipavas vīna degustācija – 20 EUR.
Kuģītis pa Adrijas jūru – 40 EUR.
Nacionālais vakars ar folkloras programmu horvātu fermā – 35 EUR.
Dienas ekskursija uz Itāliju – 25 EUR.
Miramar pils – 8 EUR.

Ievērībai :
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir
orientējoši un var mainīties.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai
3 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.
 Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
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