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VARENĀS BULGĀRIJAS 

KALNU VIRSOTNES UN 

MAĢISKIE EZERI 

 

 

 

 
 

 

Kalns nav tikai reljefa forma, kas paceļas augstu virs tuvākās apkārtnes. Kalni ir mērķis, izturība, 

sadarbība un apliecinājums, vainagojums, neizsakāms gandarījums, tā ir brīvības sajūta, esot ciešā 

sasaistē ar dabas varenību, tā ir arī pazemības paraugstunda, jo kalni neatzīst augstprātīgos. Ja esi 

gatavs jaunam izaicinājumam, dodies ar mums! 

Kalnu programmas vadītājs Laimonis Petrusēvičs 

 06.08. – 14.08. 9 dienas         EUR 795 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 06.08. 

Rīga – Sofija   

***viesnīca Sofijā 

• 10.30 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 12.25 – 15.25 lidojums Rīga – Stambula, 19.20 – 20.35 lidojums Stambula – Sofija 

• transfērs uz viesnīcu 

svētdiena, 07.08. 

Sofija – Vitosh – 
Sofija  

 

 

 

 

***viesnīca Sofijā 

Vitoša kalna masīvs                                                                                Pārgājiena ilgums ~ 6 stundas 
• Vitoša kalna masīvā pie Sofijas skatāms unikāls dabas veidojums –"akmens upes". Pārgājiens līdz 

virsotnei Cherni Vrah ( 2290 m v.j.l.). Turpinājumā iesim pa labu taku līdz Zelta tiltiem (Zlatni 
Mostove) , lai redzētu vienu no Bulgārijas dabas fenomeniem –  akmens upi –  2 km garos un ~ 50 m 

platos akmens krāvumus, kas atgādina sastingušas ūdens straumes  

• Bulgārijas galvaspilsēta Sofija kopā ar vietējo gidu (krievu valodā): Banja Baši mošeja, Balkānos 

lielākā sinagoga, Aleksandra Ņevska pareizticīgo katedrāle 

• vakariņas un folkloras programma nacionālajā krodziņā   

pirmdiena, 08.08. 

Sofija – Rila – 

Borovets 

 

  ***viesnīca Borovecā 

Rilas kalnu masīvs                                                                               Pārgājiena ilgums ~ 5/6 stundas 

• brauciens ar pacēlāju un pārgājiens kalnos uz Rilas 7 maģiskajiem ezeriem. 

     Šī vieta fascinē ne tikai ar savu unikālo ainavu, bet arī ar mieru un enerģētisko strāvojumu, ne velti 

šeit katru gadu augustā notiek savdabīgs Baltās brālības saules rituāls. Augstākais ezers atrodas   

(2535 m v.j.l.), bet zemākais (2095 m v.j.l.) 

otrdiena, 09.08.  

Borovets – Musala –

Borovets   
 

 

 

 

***viesnīca Borovecā 

Rilas kalnu masīvs                                                                              Pārgājiena ilgums ~ 7/8 stundas 
• Eiropas 6. augstākais kalnu masīvs un pats augstākais Balkānu pussalā ir bagāts ar seniem 

kristāliskiem un metamorfiem iežiem. Kalniem raksturīgas asas un šķautņainas virsotnes. Nogāzēs ir 

skuju un lapu koku meži, virs 2100 m subalpu un alpu pļavas  

• Musala virsotne (2925 m v.j.l.) – augstākā Bulgārijā, Balkānu pussalā un Austrumeiropā.  

     Tās nosaukums radies Osmaņu impērijas laikā. Tulkojumā no turku  valodas – «vieta lūgšanām», 
«lūgšanu virsotne», «tuvu pie Alaha». No 1949. – 1962.gadam virsotnes nosaukums bija «Staļins». 

Augustā vidējā temperatūra +6 °C – +8 °C (!!!!) 

trešdiena, 10.08. 

Borovets – Rila –

Dupnica 

***viesnīca Dupnicā 

Rilas kalnu masīvs                                                                              Pārgājiena ilgums ~ 7/8 stundas 
• dosimies uz Maļovicas virsotni (2729 m v.j.l.) – vienu no 20 Bulgārijas augstākajām virsotnēm, 

septīto augstāko Rilas kalnu masīvā. Virsotne ir populāra klinšu kāpējiem, jo tās nogāzes ir ļoti 

stāvas. Iesim pa dienvidu nogāzē esošo taku, kas sākas kalna pakājē pie Klinšu kāpšanas skolas 

ceturtdiena, 11.08.  

Dupnica – Rila –

Bansko 

 

***viesnīca  Bansko 

• Rilas klosteris (UNESCO) – reliģijas un kultūras centrs kopš 10.gadsimta atrodas gleznainā Rilas 

kalnu ielokā 1147m v.j.l. Klostera apmeklējums atklāj klostera ikdienu sendienās un tagad, kā arī 

ortodoksālās mākslas bagātības. Īpaši krāšņs ir arī kalnu ceļš uz klosteri 

• Bansko – viens modernākajiem slēpošanas kūrortiem Bulgārijā. Šaurās vecpilsētas ieliņas un 

tradicionālā apbūve mūs apburs ar savu patieso šarmu un vēstures klātesamību 



piektdiena, 12.08. 

Bansko 

 

***viesnīca Bansko 

Pirinu kalnu masīvs                                                                          Pārgājiena ilgums ~ 6/7stundas 
• pārgājiens uz Polezhan virsotni (2 m v.j.l.). Ar autobusu uzbrauksim līdz Gotse Deltchev. Tad ar 

krēslu pacēlāju līdz Bezbog un tālāk sekos pārgājiens līdz Ribni Ezera. Pēc tam - uzkāpšana 

Polezhan virsotnē (2850 m) 

sestdiena, 13.08., 

Bansko – Vihren – 
Sofija 

 

 

 

***viesnīca  Sofijā 

Pirinu kalnu masīvs                                                                           Pārgājiena ilgums ~ 7/8 stundas 

• pārgājiens uz virsotni Vihren (2914 m v.j.l.) – otru augstāko virsotni Bulgārijā, trešo augstāko 

Balkānu pussalā. Ar autobusu aizbrauksim līdz kalna bāzei «Baikuševa mura». Pie piestātnes 1930 

m v.j.l. augstumā redzēsim Bulgārijas vecāko brīvībā augošo koku – ~1300 gadu veco priedi, kas 

devusi savu vārdu arī kalnu bāzei. Vihren virsotni veido baltais marmors, tā nogāzes ir ļoti stāvas. 

Turki to dēvēja par Vēju virsotni (El – tepe), bet bulgāri vienkārši Vihren. Leģendā teikts, ka augšā 

reiz atradies slāvu mitoloģijas augstākā dieva Perūna tronis. Kalnu nosaukums glabā šī dieva vārdu 

svētdiena, 14.08. 

Sofija – Stambula – 

Rīga 

• 07.00 transfērs uz lidostu 

• 09.40 – 11.10 lidojums Sofija – Stambula 

• 16.00 – 18.50 lidojums Stambula – Rīga 
\ 

       Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 150 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16g. (ieskaitot) EUR 780 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• Turkish airlines lidojums Rīga – Sofija (caur Stambulu) – Rīga,  
lidostu nodokļi, nododamā bagāža 30 kg, bagāža 8 kg, ēdināšana;  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un 

ņemt līdzi bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK); 

• 8 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās  

ar WC/dušu, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāju pakalpojumi 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi; 

• ieejas maksa apskates objektos un izklaides pasākumos;  
• dzeramnauda apkalpojošajam personālam ~ 10 EUR  

 

Iespējamās papildizmaksas   

pacēlāji kalnos ~ 25 EUR  

vakariņas krodziņos no ~ 20 EUR 

!! Muzejiem, ēdienreizēm, izklaides pasākumiem jāņem līdzi EUR,  

kuri tiks samainīti uz vietējo valūtu Bulgārijā. 1 EUR = ~1.95 BGL 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 10.05. EUR 250 līdz 06.07. atlikusī summa  

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

     rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 10.05. pēc 10.05. pēc 06.07. 

zaudētā summa EUR  125 EUR 400 visa summa 

• iemaksāto summu līdz. iespējams pāradresēt citai personai,  

     kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

 Grupas informatīvā sapulce piektdien 25.07., plkst. 18.00  

 Rīgas Latviešu biedrības namā (pulcēšanās vestibilā)  
  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas ir derīga  

     6 mēnešus pēc ceļojuma beigām. Papildus nepilngadīgajiem:  

     Dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija. Ja ceļo bez  

     vecākiem – notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja      

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu  un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja 
                       

 

 IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 
 


