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 Horvātijas Dienvidi un Melnkalne, ar atpūtu 
pie Adrijas jūras 

 23.09.-30.09.2023, 8 dienas, cena 1480 EUR 

 Horvātija ir zeme, kas izstiepusies gar Adrijas jūru, Dubrovnikas reģions – ir pašos Dienvidos, kam 
allaž paskrien garām – te ir burvīgas salas, te ir garda virtuve, mazas skaistas pilsētiņas, vēl tīrāka Adrijas 
jūra un vēl siltāka temperatūra! Vasaras ražas laiks ir īstais, lai te viesotos, jo būs pieejama bagātīgā raža 
no Neretvas ielejas… Būs gards vīns no Pelješacas vīna ielejas, būs austeres un kas tik vēl ne? Tiem kam 
Horvātija sirdī – brauciet, būs nudien skaisti!  Dzīvošana 7 naktis pie jūras lieliskā viesnīcā! 

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!  

 1.diena. 23.09. Pāri Adrijas jūrai  

 Lidojums Rīga – Dubrovniki 

 Dubrovniki jau kopš 13. gadsimta bijusi viena no jūrasbraucēju lielvarām Vidusjūrā. Zelta laikmetā, 16. gadsimtā, Dubrovniku 
pilsētai piederēja viena no lielākajām tirdzniecības flotēm pasaulē ar filiālēm vairāk nekā 50 ārzemju ostās. Galvenais 
uzmanības piesaistītājs ir pievilcīgā, tikai kājāmgājējiem paredzētā vecpilsēta ar neskaitāmām aristokrātiskām pilīm un baroka 
stila baznīcām, kuras ietver viduslaiku nocietinājumi. Kopš 1979. gada Dubrovniku vecpilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā 

 Dubrovnikas apskates ekskursija! Pēc ekskursijas brīvais laiks 

 Transfērs uz 3* viesnīcu pie jūras 

 Vakariņas 

 2.diena. 24.09. Pa austeru taku  

 Trsteno arboretum  apskate 

 Slavenā Stona – ar savu mūri, tā celtniecību uzsāka 1334. gadā, kad Pelješacas pussalu iekļāva Dubrovnikas republikā. Lielā 
Stona pazīstama arī kā vieta, kur no jūras ūdens iegūst sāli, tāpēc dodamies uz sāls fermu 

 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! Tāpēc laiks austeru degustācijai! Kāpjam 
laivā un aidā jūriņā… 

 Būs ļoti skaista diena – skaitās vietās 

 Atgriežamies viesnīcā uz vakariņām 

 3.diena. 25.09. Pelješac un Korčula vai vīns   

 Šodien dosimies uz 2 burvīgām salām – Pelješacu un Korčulu  

 Pelješacas reģions ir slavens ar saviem vīniem, tāpēc laiks doties tos nogaršot jaukā vīna darītavā! 

 Ar prāmi uz Korčulu - 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. 
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 Galvenā pilsēta uz salas ir Korčula. Tā ir tipiska viduslaiku Dalmācijas pilsēta ar apaļiem aizsargtorņiem un sarkanu jumtu 
mājām – dodamies to apskatīt 

 Atgriežamies Pelješacā un netālu no Orebičas dodamies uz Katarinas vīna darītavu – lai vēl vairāk nostiprinātu savas zināšanas 
par šo reģionu – degustējam! 

 Atgriežamies 3* viesnīcā uz vakariņām 

 4.diena. 26.09. atpūta pie jūras  

 Brīva diena atpūtai pie Adrijas jūras… laiskojamies 

 5.diena. 27.09. Adrijas jūrā  

 Transfērs uz ostu, kur kāpsim uz kuģīša, lai dotos 3 salu kruīzā – Koločep – Šipan – Lopud 

 Šodien ļaujamies saules stariem uz kuģīša, pastaigājam pa Šipan pilsētiņu, kafiju iedzersim Koločep, un peldamies Lopud… 
Un uz klāja mums tiks sagatavotas vieglas pusdienas ar vīnu, tā saucamais zivju pikniks… kas vienmēr ir lieliski pavadīta diena, 
ja grib laiskoties… 

 Atgriežamies 3* viesnīcā un vakariņas 

 6.diena. 28.09. Melnkalne  

 Brauciens uz Melnkalni. Kotoras vecpilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojumā, un tā ir viena no visrūpīgāk saglabātajām 
viduslaiku pilsētām Adrijas jūras reģionā. Ja vēlies vērot iespaidīgu skatu no augšas uz vecpilsētu, kāp Sv. Jāņa cietoksnī . 
Ekskursija pa pilsētu un pēc tam brīvais laiks 

 Budva - pilsēta ir 3500 gadus veca, kas padara to par vienu no senākajām apdzīvotajām vietām Adrijas jūras piekrastē. Par 
Budvas Vecpilsētas rašanos ir neskaitāmi stāsti un leģendas. Budva slavena ar apkārt esošajām pludmalēm… Dodamies 
ekskursijā un pēc tam jau pusdienas mūs gaida…  

 Atgriešanās viesnīcā un vakariņas 

 7.diena. 29.09. Laukos, Horvātijā  

 Cavcat – viena no romantiskākajām pilsētiņām šaipusē pie Adrijas jūras – izbaudām mirkli un noteikti iedzeram atvadu kokteili 
galvenajā laukumā vai promenādē 

 Vīna darītava Crvik – mūs sagaidīs ar savu produkciju, laiks nogaršot atkal 

 Mlinica Ljuta – kur uzzināsim par senajām dzirnavām 

 Pusdienas vietējā restorānā, mūs cienās ar raksturīgajiem ēdieniem 

 Atgriežamies viesnīcā un vakariņas 

 8.diena. 30.09. Dovidenja! 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Dubrovniki - Rīga 

Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Dubrovniki – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg) 

 Dzīvošana 7 naktis 3* viesnīcā Horvātijā pie jūras, ar brokastīm divvietīgos numuros 

 3 pusdienas un 7 vakariņas 
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, degvielas izmaksas, 

autostāvvietas) 

 Ekskursijas pēc programmas  
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 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi, vietējais gids krievu/angļu valodā Melnkalnē un Horvātijā ekskursiju dienās 

 2 vīna degustācijas Pelješacas salā 

 Austeru degustācija 

 Ieejas maksas programmā minētajos objektos  

 Izbrauciens ar kuģīti - fishpikniks 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim 

 Apdrošināšana pret Covid, vakcinācija vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 350 EUR. 

 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: 

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
300 EUR Līdz 23.06.2023 600 EUR Līdz 23.08.2023 580 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 23.06.2023 No 24.06.2023 No 24.08.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 50% no ceļojuma 
cenas 

100% no ceļojuma 
cenas 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 
 Līdz 20.09.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 

 


