
         

      SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS 

HORVĀTIJAS SIRDĪ – 

DALMĀCIJĀ 
 

Izrādās, ka gleznot var ne tikai ar otu… Var ņemt ceļasomu un ļauties krāsām, kuras apcerīgā mierā tev 

uzglezno Horvātija. Zili zaļa jūra, baltas pilsētas, oranži mandarīni, tumši zaļas cipreses un pāri visam 

saules spožā gaisma… Horvātija – brīvdienu zeme! Saule, rīta dūmakā paslēpušos salu silueti bezgalīgajā 

jūras plašumā, nesteidzīgs dienas ritms… Šķiet, ka senlolotais brīvdienu sapnis ir gatavs piepildīties! 
 

 20.06. - 27.06. 8 dienas no  EUR 425 

 

 

 

 

 
7 naktis pie Adrijas jūras Čiovo salā Okrug Gornji 

pirmdiena, 20.06. 
Rīga – Splita- Okrug 

Gornij 

• 06.10. tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 08.10.-09.45 airBaltic lidojums Rīga – Splita  

•  transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās naktsmītnē 

otrdiena – trešdiena,  

21.06. - 22.06. 
• atpūta vai ekskursiju programma (pilnas dienas programma)  

Vietu ekskursijās iespējams rezervēt un apmaksāt ne vēlāk kā līdz 20.05. 

ceturtdiena, 23.06. 
Okrug Gornij 

• atpūta pie Adrijas jūras. Okrug Gornji atrodas Čiovo salas dienvidu piekrastē un ir tipisks 

dalmāciešu miestiņš ar vispopulārāko un garāko šīs salas pludmales zonu. Plašie Adrijas 

jūras līči kļuvuši par tūristu iemīļotu atpūtas vietu, nodrošinot gan laisku ļaušanos saules 

peldēm, gan aktīvu atpūtu un ūdens priekus. 

 piektdiena – sestdiena,  

24.06. - 25.06. 
• atpūta vai ekskursiju programma (pilnas dienas programma)  

     Vietu ekskursijās iespējams rezervēt un apmaksāt ne vēlāk kā līdz 20.05. 

svētdiena, 26.06. • atpūta pie Adrijas jūras 

pirmdiena, 27.06. 
Okrug Gornij – Rīga   

• transfērs uz lidostu 

• 10.25 – 14.00 lidojums Splita – Rīga 
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Apartamentu aprīkojums: dažādi iekārtoti apartamenti (4 personām)  

ar divām izolētām istabām, dzīvojamo istabu, TV, aprīkotu virtuves  

stūrīti (elektrisko tējkannu, traukiem), centrālā gaisa kondicionēšanas  

sistēma, duša, WC, gultas veļa. 

Attēlos redzams viens no apartamentiem (iekārtojums var būt atšķirīgs). 

Apartamenti atrodas 100 - 200 m attālumā no jūras, apmēram 3,5 km  

attālumā no “baltās akmens skaistules” Trogiras – pilsētiņas uz nelielas salas,  

kuru ar Čiovo salu savieno tilts.  

Kūrorts piedāvā: labiekārtotu pludmales zonu (sīko akmentiņu pludmale), 

dušas, saulessargu un zviļņu īre (~ EUR 3), pludmales bārs, ūdens 

aktivitātes (jūras kajaki, ūdens velosipēdi, piepūšamie peldrīki), lielveikalus,  

bārus un restorānus, vakara izklaides un sporta aktivitātes (daivings, teniss).  

Iespējama velosipēdu un motorolleru īre. 

 

   Piemaksa par komfortu un atlaides*    EUR 

cena personai 4-vietīgā apartamentā 425 

piemaksa par 6 brokastīm apartamentos 54 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu 4-vietīgā 

apartamentā (pēc izvēles vai tad, ja nav ar ko dalīt divvietīgu)  

105 

piemaksa, ja vēlaties dzīvot divvietīgā apartamentā (cena 

norādīta 1 personai) 

70 

 

* pēc pieprasījuma pieejama arī nakšņošana viesnīcā Villa Katarina. 

      http://www.villakatarina.hr/eng Viesnīca atrodas 100 - 200 m  

       attālumā no jūras, ~3 km attālumā no Trogiras 

 

   Ceļojuma cenā ietilpst: 

• airBaltic lidojumi Rīga - Splita – Rīga, lidostu nodokļi, nododamā 

 bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

• transfēri no/uz lidostu; 

• 7 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) 4-vietīgos apartamentos bez  

brokastīm, u.c. ēdienreizēm;  

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un  
 ņemt līdzi Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK); 

• IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi 
 

     Ceļojuma cenā neietilpst: 

• tūrisma nodoklis Horvātijā 1.50 EUR personai par nakti; 

• ekskursiju programma no 21.06.-22.06. un 24.06.-25.06.; 

• ēdināšana; 

• personīgie izdevumi, dzeramnaudas 

Papildizmaksas                                                                 EUR  

Okrug Gornij tūrisma nodoklis Horvātijā 10.50 

 
             Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:  

    LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga 

    līdz ceļojuma beigām. 
 

             Pieteikšanās ceļojumam:  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 200 līdz 22.03. EUR 150 līdz 20.05. 

Ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu  

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot. 
 

            Atteikšanās no ceļojuma:  

atteikšanās datums līdz 22.03. pēc 22.03. pēc 20.05. 

zaudētā summa EUR 100 EUR 250 visa summa 
 

Iemaksāto summu līdz 02.06. var pāradresē citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā.  

  
                        

 

IMPRO, RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  

tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 www.draugiem.lv/impro 

 www.facebook.com/improcelo 

 www.twitter.com/impro_celo 

    

http://www.villakatarina.hr/eng


 
 

         Pieteikšanās ekskursijām: 

Lai ekskursijās vieta būtu garantēta, iesakām tās rezervēt iepriekš, apmaksājot reizē ar ceļojuma gala maksājumu! 
 

Veicot bankas pārskaitījumu, lūdzam norādīt izraudzītās ekskursijas mērķi (piem., Splita vai Dubrovnika…) 
 

Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita – nepieciešami vismaz 15 dalībnieki !  

Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams apskatei, tas tiks aizvietots ar 

līdzvērtīgu vai atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta ieejas biļešu vērtībā. 
 

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 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 

www.twitter.com/impro_celo 
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SAULES UN JŪRAS VILINĀJUMS 

                      HORVĀTIJAS SIRDĪ – DALMĀCIJĀ 
 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 21.06. 

Okrug Gornij - Split – 

Krk - Okrug Gornij 
 

 

Cenā ietilpst:  gida pakalpojums latviešu  valodā, transporta izmaksas  

• Splita (UNESCO) – unikāla Adrijas jūras piekrastes pilsēta ar Romas imperatora Diokletiāna 

rezidenci – pili, Jupitera kapelu, Horvātijas dižgaru pieminekļiem, 400 gadus vecajām palmām un 

sniegbalto jahtu ostu pie vecpilsētas mūriem 

• Krkas dabas parks – pastaiga gar upes ūdenskritumiem 

• brauciens cauri Čikoles aizai uz Visovacas ezera kanjonu 

• Čikolas krāšnais kanjons, kas iemūžināts teju vai visās Dienvidslāvijas indiāņu filmās  ar slavenā 

Gojko Mitiča piedalīšanos. Redzētais atgādinās kaut ko no mežonīgo Rietumu eksotikas 

• par papildus samaksu ekskursija un pusdienas Etnoland (no EUR 26) 
 

Ekskursijas cena:  EUR 47/44 (bērnam līdz 16 g.v.) 

Papildus: ieejas maksa Krkas dabas parkā ~200/120 HRK (~26.70/16.00 EUR), Diokletiāna pils Splitā 

trešdiena, 22.06. 

Dubrovnik - Okrug 
Gornij 

 

 

Cenā ietilpst:  gids krievu valodā Dubrovnikā, transporta izmaksas  

• Dubrovnika (UNESCO) –  pateicoties gleznainajai atrašanās vietai, skatam uz mierīgajiem un 

zilajiem Adrijas jūras ūdeņiem, pilsēta kļuvusi par vienu no pasaules visburvīgākajām pilsētām.  

Tagad šī pilsēta ir UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un kļuvusi par Horvātijas vispopulārāko 

tūrisma galamērķi. Vēsturiski Dubrovnika reiz bijusi galvaspilsēta Ragusas Republikai (1358-1808), 

kurā uzplauka jūrniecība 

• brīvajā laikā (par atsevišķu samaksu) Dubrovniku nocietinājumu un forta apskate (no EUR 25) 
 

Ekskursijas cena:  69/64 (bērnam līdz 16 g.v.) 

piektdiena, 24.06. 

Okrug Gornij – 

Šibenika - Zadara – 

Okrug Gornij 

 

  Cenā ietilpst:   gida pakalpojums latviešu valodā, transporta izmaksas 

• Šibenika pilsētā, kas pirmoreiz vēsturē minēta jau 11.gs. kā Castrum Sebenici - trīsstūrveida 

cietokšņpilsēta, renesanses periodā bijusi Horvātijas mākslas centrs un vēl šodien lepojas ar balto 

Sv.Jēkaba katedrāli (UNESCO), kura piedzīvojusi pamatīgu restaurāciju ne tikai pateicoties 

cienījamam vecumam (vairāk kā 500 gadiem), bet arī 1991.gada apšaudes rētām 

• Zadara – ar marmorā klātām ieliņām savu veidolu ieguvusi romiešu un venēciešu valdīšanas 

laikos, bet par jauno laiku pilsētas simbolu kļuvušas Morske orgulje – savdabīgas stabules, kurās 

dabas melodiju spēlē viļņi un vējš... Jūras ērģeļu projekts atjaunoja Zadaras iedzīvotāju saikni ar 

jūru, radot milzīgu interesi arī tūristos 
 

Ekskursijas cena:  47/44 (bērnam līdz 16 g.v.)  

sestdiena, 25.06. 

Okrug Gornij –

Plitvice- Okrug 
Gornij 

 

Cenā ietilpst:,  gida pakalpojums latviešu valodā, transporta izmaksas 

• Plitvices nacionālais parks (UNESCO) – vienu no Horvātijas dabas brīnumiem veido mežoti 

dižskābaržu pakalni, kuros pamanījušies iegulties 16 ezeri, kas savienoti ar pakāpienveida 

ūdenskritumiem. Jūs gaida jauka pastaiga gar klinšu ieskautajiem ūdeņiem, brauciens ar kuģīti pa 

Kozjaka ezeru  
 

Ekskursijas cena:  57/53 (bērnam līdz 16 g.v.) 

Papildus: ieejas maksa Plitvices dabas parkā ~300/120 HRK (~40.00/16.00 EUR) 

2022 

http://www.twitter.com/impro_celo

