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Horvātijas salas – Hvar, Pelješac, Korčula 

 21.08. – 28.08.,8.dienas, cena 1300 EUR  

Kad Horvātija jau sirdī, tur noteikti jāatgriežas – šoreiz vedīsim uz vēl neiepazītām vietām pa 
Dalmācijas salām, lai ielūkotos kā dzīvo tur? Tā ir cita pasaule, jo salinieki vienmēr ir atšķīrušies, te 
dzīve rit savu rāmu gaitu! Saulainā Hvāras sala - viena no populārākajām vietām, ko apmeklēt Horvātijā, 
ir skaistā Horvātijas sala Adrijas jūrā. Tā apbur tūristus ar savu iespaidīgo pludmali, lavandas laukiem 
un sulīgajiem vīna dārziem. Salas vārdā nosauktā pilsēta Hvara ir ļoti pievilcīga un vilinoša, tā atspoguļo 
13.gs. sienas, marmora akmens ielas, gotikas pilis, kā arī skatienu piesaistošās baznīcas. Korčula ir 
pazīstama kā iespējamā dzimtene slavenajam tirdzniecības ceļotājam Marko Polo. Šī sala atrodas Adrijas 
jūras piekrastē, un to veido sulīgi zaļas krāsas meži, vīna dārzi, olīvkoku birzis, smilšainas pludmales un 
burvīgi ciemati. Salas galvenā pilsēta Korčula apbur ar Venēcijas renesanses arhitektūru, krāsainiem 
tirdziņiem un daudz tūrisma objektiem. Pelješacas sala – arī godam pelnījusi, lai to apskatītu.  

Baudīsim sauli, Adrijas jūru, gardās austeres, jūras veltes, atdzesētu baltvīnu un saulrietus un 
saullēktus, izstaigāsim mazās pilsētiņas un svinēsim dzīvi “Živeli”! Tā kā mūsu grupa būs pavisam neliela, 
mēs varēsim izbraukt vietas, kur ar lielo autobusu netiek! Un tieši tāpēc, šis brauciens būs fantastisks… 
tirdzniecības  

 1.diena. Beidzot dodamies ceļā  

 Lidojums Rīga – Dubrovniki 
 Dodamies uz Pelješacas pussalu 

 Slavenā Stona – ar savu mūri, tā celtniecību uzsāka 1334. gadā, kad Pelješacas pussalu iekļāva 
Dubrovnikas republikā. Pa mūra perimetru izvietoja 20 sargtorņus un 5 cietokšņus, bet pats Stonas 
mūra garums sastādīja 5,5 kilometrus. Lielā Stona pazīstama arī kā vieta, kur no jūras ūdens iegūst 
sāli, bet mazā Stona atrodas pie pasaulē vienīgā līča, kurā audzē nelielas apaļas austeres, kas savā 
laikā auga arī Francijā. Tieši šo austeru dēļ Horvātijas varas iestādes aizliegušas līča tuvumā jebkādu 
celtniecību!  Stonas vecpilsētā vakariņās iesakām nogaršot  šīs austeres, kas tepat līcī ir izaugušas, 
patiesa bauda. Ja kārosies kas cits, protams, zivju vai gaļas plate arī ir pieejama!  

 Nakts Pelješacā 

 2.diena. Pelješaca (B)   

 Pelješacas reģions ir slavens ar saviem vīniem, tāpēc laiks doties tos nogaršot jaukā vīna darītavā! 
 Brauciens cauri salai, kuras laikā satiksim aitu ganāmpulkus, un noteikti atradīsim skaistāko pludmali, 

kur nopeldēties zili zaļajos jūras ūdeņos… 
 Orebiča ir kūrorts. Šeit, Sv.Ilijas kalna pakājē, no senseniem laikiem dzīvoja horvātu jūrnieku un 

kapteiņu dinastijas. Šeit pat ir atsevišķa iela, uz kuras ir tikai kapteiņiem piederošas mājas. Pastaiga 
un kafijas pauze pilsētā 

 Prāmis uz Korčulas salu 
 Nakts Korčulas salā 
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 3.diena. Korčulas salā (B)  

 Korčulas sala ir viena no zaļākajām salām Adrijas jūrā. Kā vairumā Horvātijas salu, pirmie tās 
iedzīvotāji bija grieķi, kas deva salai nosaukumu „Melnā Korfu”, dēļ tās melnajiem un biezajiem 
mežiem. Pati sala ir bagāta ar mākslu un kultūru, kā arī brīnišķīgu dabu, piemēram, mazām un 
noslēgtām pludmalēm un līčiem, mazām un neapdzīvotām salām un elpu aizraujošiem skatiem. 
Galvenā pilsēta uz salas ir Korčula. Tā ir tipiska viduslaiku Dalmacijas pilsēta ar apaļiem 
aizsargtorņiem un sarkanu jumtu mājām 

 Tiek uzskatīts, ka slavenais pasaules apceļotājs un rakstnieks, Marko Polo (1254 – 1324) ir dzimis 
Korčulā 

 Dosimies uz skaistākām vietām salā, peldēsimies neskartās pludmalēs, fotografēsimies 
ainaviskākajās vietās. Pusdienās iesakām baudīt jūras veltes – grilētu zivi ar Korčulas vīnu kādā no 
viesmīlīgajām konobām 

 Nakts Korčulas salā 

 4.diena. Uz saulaino Hvāru (B) 

 Prāmis uz Pelješacu, pāri Pelješacas salai uz Trpanj, tālāk ar citu prāmi pārcelsimies uz Ploči 
kontinentā no kurienes tālāk no Drvenik dodamies uz Sučuraj un esam sasnieguši savu siltāko 
galamērķi Hvāras salu 

 Atpūta pie jūras, jo sen jau esam to pelnījuši 
 Nakts Hvāras salā 

 5.diena. Hvar (B)  

 Horvātijai pieder vairāk kā 1000 salu un tieši Hvar sala ir viena no ievērojamākajām. Tā ir valsts 
garākā sala un arī vieta, kas saņem vislielāko saules daudzumu – vidēji 7 saulainas stundas dienā. 
Hvar ir ļoti auglīga sala – šeit atrodami olīvkoki, vīnogulāji, augļu dārzi, lavandas lauki, kaktusi un 
eksotiski ziedi. Salas rietumu krastā apskatāmas arī neparastās formas Pakleni salas. Ar saviem 
kristāldzidrajiem ūdeņiem šī sala vilina ne tikai vienkāršus atpūtniekus, bet arī burāšanas entuziastus. 

 Dodamies iepazīt skaistākās vietas Hvar salā – saules vannas smilšu pludmalē Jelsā 
 Vrborska – Mazā Venēcija – tas arī mums jāredz 
 Hvar - salas galvaspilsēta, kur dzīve sāk mutuļot tieši vakaros, jo restorāni un konobas vilina uz 

gardām maltītēm, vai glāzi kokteiļa! Dodamies to visu izbaudīt! 
 Nakts Hvāras salā 

 6.diena. Pakleni salas (B)  

 Atpūta pie jūras vai 
 Aicinām doties izbraucienā pa Adrijas jūru, tā saucamajā “fishpiknikā”, kur baudīsim peldi jūrā, 

ainaviskās Pakleni salas, pusdienosim un laiskosimies vējā un saulē. Lieliska diena lai baudītu! 
 Transfērs uz naktsmājām no ostas 
 Atgriešanās naktsmājas 
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 7.diena. Hvar (B)  

 Rīta pastaiga un kafijas pauze senākajā pilsētā Horvātijā Stari Grad, kas šodien ir viena no 
omulīgākajām pilsētām salā  

 Uz atvadām no Hvar, dodamies uz Sveta Nedelja – ciematu, kas izvietojies Sv. Nikola 626.m.v.j.l. 
piekājē, un ir slavens ar savu vīnogulāju rindām, jo te top slavenais Plavac sarkanvīns – tātad 
nogaršojam arī to… 

 Ostas pilsētiņā Sučuraj kāpjam uz prāmja un jau pēc stundas esam kontinentā. Brauciens pa skaisto 
kalnu ceļu caur Neretvas augļu dārziem uz Dubrovniku pusi 

 Nakts Dubrovniku reģionā 

 8.diena. Dubrovnika (B)  

 Pilsēta ar senu vēsturi, burvīgām ielām, trepītēm, seno mūri! Iesakām doties ar pacēlāju kalnā, lai 
no tā redzētu burvīgo panorāmu uz pilsētu un tai tuvumā esošajām salām… Izbaudām mirkli! 

 Pusdienās iesakām – nogaršot astoņkāji, austeres, mīdijas vai kalmārus!  
 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Dubrovniki - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Dubrovnik – Rīga (Airbaltic, 20kg, reģistrētā bagāža, 8kg rokas 
bagāža) 

 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Dzīvošana 3* viesnīcās/apartamentos vai viesu mājās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām 

(Hvar salā pie jūras) 
 Vīna degustācija Pelješacas salā un Hvar salā 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Visi apskates objekti,  kas iekļautas maršruta aprakstā 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Izbrauciens ar kuģīti ar pusdienām pa Pakleni salām – 40 EUR  
 Ceļojuma apdrošināšana 
 Dzeramnaudas apkalpojošam personālam 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 6 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. 
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 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

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

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa  600 EUR   jāiemaksā līdz 30.03.2018. 
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā 21.06.2018. 

 

 

 


