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 Slovēnija un Istrija Horvātijā, ar atpūtu pie Adrijas jūras  
 

 11.06. – 18.06.2023, 8 dienas, cena – 1500  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. Tai pat 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, nepiegānīti 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 ar skaisto 
ezeru un mazo baznīciņu sajūsminās romantiķus, tiem kam patīk doties pastaigās pa kalniem – laipni 
lūgti Triglava Nacionālajā parkā, tiem kas mīl pazemi – Škocjanskas dabas parks, bet tiem, kam garšo 
vīns – vīna pagrabi! Neliels ieskats arī omulīgajā galvaspilsētā Ļubļanā… 

Šai ceļojumā apzināti iesim pa mazāk zināmām vai nezināmām takām, ielūkosimies arī klusākos šīs 
valsts nostūros… Izbaudīsim arī Adrijas jūras piekrasti – jo vasaras saule jau sauc! Baudīsim jūras veltes, 
īstu prošuto, čepavčičus un daudz citus slovēņu virtuves labumus… 

 1.diena. 11.06. Dodamies pretim noslēpumam  

 Lidojums Rīga – Rijeka 

 Transfērs uz Slovēniju, brauciens uz Triglava Nacionālo parku 

 Bledas ezers – un dodamies izbraucienā ar vietējo gondolu pa ezeru uz saliņu, kur mazajā baznīcā mēģināsim iezvanīt 
vēlēšanās zvanu 

 Nakts 3* viesnīcā pie Bledas ezera 

 2.diena. 12.06. Burvīgas ainavas  

 Rīta rosmei pastaiga Vintgara kanjonā, kur straujā Radavnas upe izlauzusi sev ceļu, vainagojoties ar 16 augstiem 
ūdenskritumiem 

 Bledas pils apmeklējums – tā kā nepieejamā skaistule stāv vientuļa ezera krastā uz klints… Laiks kafijai vai alus glāzei, jo pils 
restorāna terasē ir burvīgs skats uz Bledas ezeru 

 Pārbrauciens līdz Bohinjas ezeram, kas ir slavens ar gardajām forelēm 

 Ja laika apstākļi būs labvēlīgi - dosimies kalnos ar Vogel pacēlāju, lai varētu izbaudīt Jūlijas Alpu ainavas un varbūt satikt kādu 
kazu?! 

 Brīvs vakars Bledā – noteikti nogaršojiet slavenās Bledas krēma kūkas… 

 3.diena. 13.06. Pilsētā un pazemē  

 Ļubļana – Slovēnijas galvaspilsēta, ko Prešerens aprakstījis savos darbos, pilsēta dzīvo savu rimtu dzīvi, ir bagāta ar skaistiem 
namiem, laukumiem, baznīcām, un tiltiņiem pār straujo upi… Pusdienas iesakām nobaudīt vietējā tirgus laukumā, kur tiek 
viss gatavots  no svaigiem produktiem uz grila… 

 Škocjanskas nacionālais parks ar dabas fenomenu stalaktītu alām, tas ir milzu veidojums, kur daba tiešām ir labi pastrādājusi! 

 Iekārtošanās 3* viesnīcā pie Adrijas jūras un vakariņas 
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 4.diena. 14.06. Mazliet saules un vīna  

 Brīvs rīts atpūtai pie jūras 

 Dodamies 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 

 Atgriešanās viesnīcā 3* pie Adrijas jūras un vakariņas 

 5.diena. 15.06. Adrijas jūras mazpilsētas  

 Portoroža – romantiskais kūrorts  

 Pirana – senā Venēciešu pilsētiņa 

 Nakts 3* viesnīcā pie Adrijas jūras un vakariņas 

 6.diena. 16.06. Horvātija  

 Ekskursijā uz romantiskāko Istras pussalas pilsētu Rovinju Horvātijā, kur noteikti uzkāpsim kalnā uz skaisto katedrāli, 
izbaudīsim pilsētas nesteidzīgās ieliņas, varēsim iegādāties vietējos suvenīrus un augļus vietējā tirdziņā… Pamalkot glāzi 
malvāzijas vīna krastmalā un austeres vai mīdijas tikko no Adrijas jūras… 

 Poreča UNESCO mantojuma saraksta galvenais punkts Istras pussalā, laiks arī mums atklāt šos vēstures noslēpumus…  

 Nakts 3*viesnīcā Istrijā un vakariņas 

 7.diena. 17.08. Istras pussalas atklāšana  

 Horvātijas mazpilsētas: Motuvana slavena kā Horvātijas trifeļsēņu galvaspilsēta un Grožņjana – mākslinieku Meka, kuras 
ieliņas izraibinātas ar neskaitāmām mākslas galerijām 

 Un galā kopējās pusdienas baudīsim tradicionālo horvātu maltīti un lustes pie vietējiem, būs gan vīns, gan gards ēdiens! Jo 
dzīve ir jāsvin! 

 Nakts 3* viesnīcā pie Rijekas lidostas  

 8.diena. 18.08. Uz māju! 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Rijeka - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Rijeka – Rīga (Airbaltic ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg – viena vienība, lidostu 
nodokļi) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas maksas pilsētās). 

 Nakšņošana 3* viesnīcās, divvietīgie numuri ar brokastīm (2 naktis pie Bledas ezera un 3 naktis pie Adrijas jūras, 1 nakts pie 
Rijekas lidostas, 1nakts Istrijā)  

 Ekskursijas pēc programmas  

 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 

 Vietējais gids Porečā, Ļubļanā 

 Tūristu nodoklis viesnīcās 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ieejas maksas – Vintgara kanjonā, Bledas pilī, Pletna pa Bledas ezeru, Škocjanskas NP 

 Vīna degustāciju un daudz citiem labumiem 

 4 vakariņas  
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 Atvadu vakariņas Horvātijas laukos ar vīnu un … 

 Papildus izdevumi:  

 Pacēlājs kalnos ( ja laika apstākļi atļaus) – 24 EUR 
 Ieejas maksas baznīcās un muzejos 
 Personīgie tēŗiņi 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 
 Vakcinācija vai PCR/antigēna testi, ja būs nepieciešams 

 Ievērībai :  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 250 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. 

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, 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. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
300 EUR Līdz 11.03.2023 600 EUR Līdz 11.05.2023 600 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 11.03.2023 No 12.03.2023 No 12.05.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 750 EUR Visa summa 

 Līdz 08.06.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 

 
 

 
 
 

 


