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Melnkalne gardēžiem 

 01.11. – 04.11.2018, 4 dienas, cena 795 EUR  

 Vidusjūras baseina pērle Melnkalne ir viena no senākajām Eiropas valstīm, kas vilina ar savu 
brīnumaino dabu, Adrijas jūrā ienirstošajiem majestātiskajiem kalniem, bagātīgu vēstures mantojumu 
un viesmīlību. Tiem, kas pabijuši Horvātijā, gribas atgriezties – šī ir lieliska iespēja būt ainaviski līdzīgā 
reģionā, bet izbaudīt jau citas valsts kultūru un mentalitāti! Te viss ir salīdzinoši neliels, attālumi nav 
lieli, līdz ar to skaistas vietas tuvu viena otrai! Esam vienmēr gatavi kam gardam! 3 naktis lieliskā 4* 
viesnīcā Budva skaistajā Budvas kūrortā – svaigs gaiss un gards ēdiens labā kompānijā! Visas 
ekskursijas un ieejas maksas jau cenā, tā teikt – par visu padomāts! 

 1.diena, Pāri Adrijas jūrai (V) 

 Lidojums Rīga – Podgorica 4:20 – 6:00 
 Brauciens uz Budvu 
 Iekārtošanās 4* viesnīcā 
 Budvas vecpilsēta ir izvietojusies uz nelielas pussalas un tajā apskatāma virkne vēsturisku pieminekļu 

– baznīcas un klosteri, kā arī mākslas galerijas un nelieli muzeji. Dodamies ekskursijā, lai uzzinātu 
detaļās par pilsētas senatni! Laiks kafijas pauzei kādā no omulīgajiem krodziņiem 

 Vakariņas 

 2.diena, Kotoras līcis (B, V) 

 Romantiskā Perasta atrodas Svētā Eliasa kalna pakājē, zemesragā, sadalot līci divās daļās. Šī pilsētiņa 
ir viena no visgreznākajām Melnkalnē. Perastā ir tikai viena galvenā iela, bet apskatīt to un pabūt 
tajā tūristiem liek ainava un īsta vēstures dārgumu krātuve: saglabājušās daudzas baznīcas, baroka 
stila pilis, aizsardzības torņi. Un te paveras brīnumains skats uz kalnu ieskauto līci un divām salām, 
kas atrodas Perastas krastos 

 Brauciens ar laivu uz nelielo saliņu Kotoras līcī, kurā dosimies uz baznīcu, jo reizēm taču tas tā 
pienākas… 

 Kotora - pie Adrijas jūras un Kotoras līča esošā Melnkalnes pilsēta ir zināma jau kopš Romas impērijas 
laikiem un piesaista ar pārsteidzošo ainavu un burvīgo vecpilsētu. Šķietami laikā sastingušo Kotoras 
pilsētu ielenc venēciešu būvētais aizsargmūris, bet vecpilsētu caurvij šauras ieliņas - ekskursija 
pilsētā 

 Brīvais laiks – lai iegādātos suvenīrus, paklaiņotu pa mazajiem ielu labirintiem vai pasēdētu bārā ar 
glāzi atdzesēta baltvīna 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Budvā, vakariņas 

 3.diena, Senatnes un dabas varenībā (B, P, V) 

 Brauciens uz Skadara ezeru. Fotopauze pie Sveti Stefan pilsētiņas 
 Vairāk nekā divas trešdaļas no lielākā ezera Balkānos – Skadaras, atrodas Melnkalnē, bet otra daļa 

– Albānijas teritorijā. Ezers ir kļuvis par lielāko purva putnu mājvietu, jo tur mīt vairāk nekā 250 
putnu sugu, tā ūdeņos mīt 50 zivju sugas, bet ezera apkārtnē sastopami dažādi dzīvnieki – lapsas, 
vilki, zebiekstes, ūdri un citi zīdītāji. Dodamies izbraucienā ar laivu pa ezeru, un te mūs sagaida 
nelielas uzkodas – tā teikt lai vēderam neliels prieks! 
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 Pusdienas vietējā restorānā! Eh, gardi gan! 
 Atgriešanās Budvā, vakariņas 

 4.diena, Laukos (B) 

 Brauciens uz laukiem, Ņeguši, kur mēs noskaidrosim kā top slavenais pršuto un arī siers, un laiks 
glāzei vīna! 

 Cetiņe - ir pilsēta Melnkalnes dienviddaļā, valsts vēsturiskā galvaspilsēta un valsts prezidenta 
 rezidence. Izvietojusies nelielā karsta līdzenumā Lovčena kalna pakājē. Apskates ekskursija. Karaļa 

Nikolā pils apskate. Brīvais laiks 
 Podgorica - ir pilsēta Melnkalnes dienviddaļā Zetas līdzenuma ziemeļu malā Ribnicas un Moračas 

upes satekvietā. Valsts lielākā pilsēta un tās faktiskā galvaspilsēta. Valsts konstitūcija nosaka, ka 
Melnkalnes vēsturiskā galvaspilsēta ir Cetiņe, bet administratīvā galvaspilsēta ir Podgorica, kurā 
atrodas valsts parlaments un valdība. Tā kā II PK laikā pilsēta tika sabombardēta, tad tagad tā būvēta 
pēc modernajiem principiem! Brīvais laiks iepirkumiem un pusdienām… 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Podgorica - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Podgorica – Rīga (Smartlynx, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 15 kg, rokas 
bagāža 5 kg) 

 Dzīvošana 3 naktis 4* viesnīcā ar brokastīm un vakariņām divvietīgos numuros ar ērtībām Budvā 
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 

degvielas izmaksas, autostāvvietas) 
 Ekskursijas pēc programmas  
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi, vietējais gids krievu valodā Melnkalnē  
 Ieejas maksas programmā minētajos objektos – baznīcas, pils, pršuto degustācija, brauciens ar laivu 

Kotoras līci un Skadaras ezerā u.c. 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim 
 Dzērieni pie  vakariņām 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 90 
EUR. 

 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. 
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 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 līdz 01.07.2018. 
 Pārējā summa 295 EUR jāsamaksā līdz 01.09.2018. 

 


