
  

 

 

 

 

 

2023  

AKMENS STABI, ARKAS, KALNI, AIZAS, 

ALAS, MAĢISKIE EZERI -  

APBRĪNOJAMĀ BULGĀRIJA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 08.07. – 16.07. 9 dienas  EUR 895 
 

diena, maršruts 

 

notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 08.07. 

Rīga – Stambula – Sofija  

***viesnīca Sofijā 

• 10:25 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 12:25– 15:25 lidojums Rīga – Stambula, 19:10 – 20:25 lidojums Stambula – Sofija  

• transfērs uz viesnīcu 

svētdiena, 09.07. 

Sofija – Lovech –Veliko 

Tarnovo 
 

***viesnīca Veliko 

Tarnovo 

• Bulgārijas galvaspilsēta Sofija kopā ar vietējo gidu: Banja Baši mošeja, Balkānos lielākā 

sinagoga, Aleksandra Ņevska pareizticīgo katedrāle 

• Devetashka klinšu ala ar 7 logiem uz debesīm, kur saules staru spēle rada sajūtu par pils zāli, 

arkām, logiem... Ala kalpojusi kā ideāls fons asa sižeta filmai – grāvējam "Neiznīcināmie 2"   

• Veliko Tarnovo – Bulgārijas senā galvaspilsēta atrodas uz trim pakalniem Jantras upes krastos. 

12.-14. gs. šī pilsēta bija Balkānu ekonomiskais un reliģiskais centrs 

pirmdiena, 10.07. 

Veliko Tarnovo –  
– Shipka – Plovdiv   

 

 

***viesnīca Plovdivā 

• brauciens pāri Šipkas kalnu pārejai  

• Bulgārija ir slavena ar savu rožu eļļu, kura tiek iegūta no pavisam necila paskata rozītes Rosa 

Damascena. Ceļš caur Rožu ieleju un muzeja apmeklējums 

• Plovdiva – pilsētas vēsturisko mozaīku veido romiešu laika forums un turku minarets, kristiešu 

Dievnams un antīkā amfiteātra drupas. Interesanti ir Plovdivas apgleznotie koka nami – bulgāru 

renesanses laika arhitektūras pērles 

otrdiena, 11.07. 

Plovdiv – Devin   

 

 

 

 

 

***viesnīca  Devinā 

• brauciens pa Trigrad aizu uz Velna rīkles alu (Devil Troat) Rodhopi kalnos. Leģenda vēsta, ka 

savulaik Orfejs nolaidies alā, lai glābtu Eiridīki... Tādējādi varam iztēloties, kāda varētu būt ieeja 

pazemes pasaulē jeb Aīda mirušo valstībā... 

• Yagodinska stalaktītu ala – viena no iespaidīgākajām, ceturtā garākā ala Bulgārijā  

• izbrauciens ar džipiem Rodhopi kalnos uz skatu platformu. Ērgļa acs atklās burvīgu ainavu, 

bet ceļš līdz populārajam skatu punktam liks adrenalīnam kūsāt 

• Devina – pilsētiņu gleznainu kalnu ielokā Devinska upes krastos ar patīkamu kalnu klimatu un 

Bulgārijā tik populāriem dziednieciskajiem minerālūdens avotiem 

trešdiena, 12.07. 

Devin - Rupite 
Melnik –  

Gorno Draglishte –

Bansko 

***viesnīca Bansko 

• 20. gadsimta pasaules slavenākās gaišreģes un tautas dziednieces Vangas dzīves un darba vieta 

pēdējos divdesmit gadus – Rupīte 

• Melnika – vīna dārziem un smilšakmens klintīm ieskautā mazākā pilsētiņa Bulgārijā ir viens no 

slavenākajiem vīna reģioniem. Šeit vīni esot biezi kā medus…iespēja nogaršot vīnu 

• folklora Gorno Draglishte ciematā – nacionālie tērpi, mūzika, dejas un bulgāru virtuves 

tradicionālie ēdieni ļaus izbaudīt nacionālo kolorītu uz viesmīlību 

ceturtdiena, 13.07. 

Bansko – Rila –  

Dupnica 
 

 

 

 

***viesnīca  Dupnicā 

• Bansko – viens no modernākajiem slēpošanas kūrortiem Bulgārijā. Šaurās vecpilsētas ieliņas un 

tradicionālā apbūve mūs apburs ar savu patieso šarmu un vēstures klātesamību 

• rīta cēliens Pirin nacionālajā dabas parkā (UNESCO) – tas aizņem vairāk nekā 27 000 ha un 

atrodas no 1008 m – 2914 m augstumā Pirinu kalnos. Labsajūtai kalnos noderēs pārgājieniem 

atbilstoši apavi, vējjaka pret augstkalnu vējiem un lietiem, saulesbrilles un cepure! 

• 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 

piektdiena, 14.07. 

Bansko – Panichiste– 

Sofija 
 

***viesnīca Sofijā 

• brauciens ar pacēlāju un pārgājiens (~ 5 stundas) 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. 

• relaksācija termālajos baseinos – ļaušanās Bulgārijas dziedniecisko ūdeņu spēkam 



sestdiena, 15.07. 

Sofija 

 

***viesnīca Sofijā 

• Vitoša kalna masīvā pie Sofijas skatāms unikāls dabas veidojums – "akmens upes". Dosimies 

pārgājienā, lai redzētu šos 2 km garos un ~ 50 m platos akmens krāvumus, kas atgādina 

sastingušas ūdens straumes. 

• vakariņas un folkloras programma nacionālajā krodziņā Sofijā 

svētdiena, 16.07. 

Sofija - Rīga 
• 09:30 – 11:00 lidojums Sofija – Stambula 

• 16:20 – 19:15 lidojums Stambula – Rīga 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 135 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• Turkish airlines lidojums Rīga – Sofija (caur Stambulu)– Rīga, 

lidostu nodokļi, nododamā bagāža 30 kg, rokas 8 kg, ēdināšana;  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  
• ceļojuma apdrošināšana ar COVID-19 segumu (ceļojuma atcelšanas 

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam). Lūgums noformēt un ņemt līdzi  

arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas  

pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk! Uzziņai: 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte  

• 8 naktis viesnīcās divvietīgās istabās ar WC/dušu, brokastis; 

• vietējā gida (krievu valodā) un IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi  
 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi; 

• ieejas maksa apskates objektos un izklaides pasākumos 

• dzeramnauda apkalpojošajam personālam ~ 25 EUR  
 

Iespējamās papildizmaksas*                                    BGL           

Devetashka klinšu ala 8 

Veliko Tirnovo Caravecas komplekss 10 

Rožu muzejs 15 

Jagodinas stalaktītu alas 10 

Velna rīkles (Devil Troat) ala 22 

pacēlājs Rilas kalnos 25 

skatu laukums Vitošā 6 

Kordopulovu nams Meļņikā 10 

termālie baseini Sapareva Banja 20 

vīnu degustācijas  no 10 

folkloras pēcpusdiena Gorno Dragilishte 40 

pusdienas Pirinu kalnu dienā 30 

folkloras vakars Sofijā 70 

brauciens kalnos ar džipu 40 
  *2022.gada cenas.   1 EUR = ~1.95 BGL (Bulgārijas levas) 

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

 kuri tiks samainīti uz vietējo valūtu Bulgārijā 
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250  līdz 12.04. EUR 250 līdz 08.06. atlikusī summa  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 12.04. pēc 12.04. pēc 08.06. 

zaudētā summa EUR 125  EUR  400 visa summa 

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

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  
• iemaksāto summu līdz 21.06. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 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 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

