
 

 

 

 

 

 

2023  

BALKĀNU NOSLĒPUMI STARP 4 

JŪRĀM – MELNKALNE UN 

ALBĀNIJA  
 

 

 
 28.09. – 07.10. 10 dienas EUR 950 

Melnkalne, Montenegro, Crna Gora – 13000 km² mazā valstiņa ir unikāla, pateicoties pārsteidzošajai dabas daudzveidībai. 
Dināru un Durmitora kalni, šķiet, ieskāvuši savu valsti kā dārgakmeni, lai pasargātu, ejot cauri vēstures līkločiem. Kanjoni, 

aizas, alas, Balkānu fjords, dzidri ezeri, vēstures liecības cietokšņos, klosteros, senpilsētās un, protams, tirkīzzilā jūra, kūrorta 
dzīves raibais, mazliet gausais dzīves ritms Budvas rivjērā… 

Albānija - valsts Balkānu pussalas rietumos, kura var lepoties ar fantastiskiem dabas skatiem - kalni, klinšainas nogāzes, 

meži, aizas, dabas parki, tirkīzzili jūras ūdeņi, kilometriem garas smilšu pludmales... Bagātīgais vēsturiskais mantojums 
atdzīvojas, vērojot pilsētas un ciematus, baznīcas un mošejas, tirgošanās tradīcijas un krodziņus. Viens no senajiem albāņu tautas 

simboliem - ērglis, karogam plīvojot, aicina jūs izbaudīt šīs tautas neviltoto viesmīlību un nepieradināto dabas skaistumu 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 28.09. 

Rīga – Tivata – 

Podgorica 
 

 

 
 

 
 ***viesnīca Podgoricā  

• pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 11:40-13:20 airBaltic lidojums Rīga – Tivata 

• Kotoras vecpilsēta (UNESCO) – izseni slavens politiskais, tirdzniecības un kultūras centrs ar  

izcilu flotes vēsturi, slavenu ostu, noskaņām bagātu vecpilsētu aiz nocietinājuma vaļņiem 

• brauciens ar kuģīti pa vienu no Eiropā gleznainākajiem līčiem – Balkānu fjordu  

• sala Gospa od Škrpjela (Dievmāte uz klints) – iespējams ir vienīgā mākslīgi būvētā sala Adrijas jūrā. 

Saskaņā ar leģendu, tā tika uzbūvēta pēc dziedinošās Dievmātes ikonas atrašanas. 200 gadu garumā 

izveidojās savdabīgs plato, uz kura tika uzbūvēta baznīca 

• transfērs uz viesnīcu 

piektdiena, 29.09. 

Podgorica – Piva – 

Žablak 

 

***viesnīca Žabļakā 

• gleznainais, fjordam līdzīgais Pivas ezers, kuram raksturīga neparasta, zilganzaļa ūdens nokrāsa  

• Pivas klosteris ar unikālajām, krāšņām freskām 

• Ostrogas klostera (12.gs) dibinātājs metropolīts Vasilijs vēlāk tika pasludināts par Svēto brīnumdari. 

Mūsdienās, viesojoties šajā svētvietā, pārsteidz gan tā atrašanās vieta – augstu kalnos, aizas malā, gan 

cauri gadsimtiem saglabātās kultūrvēsturiskās vērtības  

sestdiena, 30.09. 

Žablak – Tara – 

Budva 

 

 
 

 

 

 

***viesnīca Budvā 

• brauciens gar Moračas upes kanjonu  

• 1252.gadā upes ielejā dibinātais Moračas klosteris ļaus ieskatīties 16.gs.freskās 

• Taras upes kanjonu (UNESCO), otru lielāko pasaulē aiz Kolorādo kanjona Amerikas Savienotajās 

valstīs, veidojusi Taras upe. Jūsu skatam pavērsies varens skats uz ieleju un Durmitora kalnu grēdu 

no Taras tilta, kas ir viens no Melnkalnes simboliem 

• Melno ezeru veido divi savienoti ezeri, kuri tautā tiek dēvēti par kalnu acīm. Pastaigas laikā ne tikai 

novērtēsim dzidros ezera ūdeņus, bet arī iepazīsimies ar otra populārākā Melnkalnes ezera apkārtni. 

Durmitora kalnos atrodas 18 ezeri, no kuriem Melnais ezers –visainaviskākais 

• vakars Budvā, kuras dzīvīgajos un tajā pašā laikā nesteidzīgajos krodziņos katrs var atrast savai 

gaumei atbilstošu maltīti 

svētdiena, 01.10. 

Budva 

***viesnīca Budvā 

• Budva - pilsēta ar ar vairāk kā 2500 gadu senu vēsturi Adrijas jūras krastā. Budvas rivjēra ir 

Melnkalnes lielākais un populārākais kūrorts Budvas vecpilsētas apskate kājām  

• brīvais laiks atpūtai Budvā 

pirmdiena, 02.10. 

Budva- Virpazar - 

Škodra 
 

 
 

 

***viesnīca Škodrā 

• foto pauze skatu punktā, lai iemūžinātu Adrijas jūras piekrastē uz mazītiņas saliņas esošo viesnīcu 

kompleksu Sveti Stefan.  

• Skadaras ezers – uz robežas starp Albāniju un Melnkalni – lielākais Balkānos. Dziļākās dzelmes 

ezerā veido zemūdens avotu izplūdes vietas, kur ezera dziļums sasniedz pat 44 m. Ezerā reģistrētas 

270 putnu sugas, tai skaitā pelikāni. Brauciens ar kuģīti pa ezeru, vērojot Vrpazar, Lesendro 

cietoksni, Kom klosteri, zvejnieku ciematiņu Prevlaka, baudot mieru un harmoniskas ainavas! 

•  izbrauciens Albānijas Alpos līdz iespaidīgajam Cemi (Kelmend) kanjona skatu punktam un Rrapsh 

serpentīnam – Albānijas Troļļu ceļš 



otrdiena, 03.10. 

Škodra -Koman ezers 

-  Tirana 

 

 

***viesnīca Tirānā 

•  no rīta ekskursija uz Koman ezeru un Šalas (Shala) upe – gleznains izbrauciens ar laiviņu pa 

ezeru un tirkīzzilo upi, līdz klinšu ieskautai un no ārpasaules paslēptai pludmalei, ko mēdz dēvēt par 

Albānijas Paradīzi vai Albānijas Taizemi 

• vakarpusē īsa Tirānas apskate. Albānijas galvaspilsēta kopš 1920.gada ir kontrastu pilsēta ar 

plašiem bulvāriem centrā un haotiskām šķērsieliņām nomalē, skaistām mošejām, katedrālēm, itāļu 

arhitektūru un komunistu monumentiem, ielu tirdziņiem 

trešdiena, 04.10. 

Tirāna – Berate 

 

***viesnīca Beratē 

• Osumi kanjons, kuram cauri tek Osumas upe, ir pazīstamākais kanjons Albānijā  

• Berate (UNESCO) – viena no Albānijas skaistākajām pilsētām, ko dēvē arī par 1000 logu pilsētu.

Beratas lepnums ir baltās Osmaņu impērijas laika mājas, kas pakāpjas kalnā pretī 14.gadsimtā 

celtajai citadelei 

ceturdiena, 05.10. 

Berate – Saranda 

 

 

***viesnīca pie 

Sarandas 

• gleznains brauciens uz Albānijas dienvidu rivjēru caurbraucot Dhermi, Himara un Borsh - 

mazajiem ciematiņiem, kuriem raksturīga grieķiska arhitektūra un iedzīvotāju mentalitāte 

• Butrintas nacionālais parks (UNESCO) – viens no izcilākajiem antīkā laika arheoloģiskajiem 

kompleksiem Albānijā, apdzīvota vieta kopš VII gs.p.m.ē. 

• vakars Sarandā – populārā Albānijas kūrortā ar promenādi gar Jonijas jūras krastu, ielu kafejnīcām, 

suvenīru bodītēm un jūras veltēm restorānos 

piektdiena, 06.10. 

Berate – Girokastro - 

Saranda 
***viesnīca pie 

Sarandas 

• Zilā Acs – dabīgs 50 m dziļš pazemes kalnu avots, kuru ieskauj burvīga dabas ainava. Ceļotāji var 

pabradāt ledainajā ūdenī , drosmīgākie un rūdītākie izpeldēties, ielecot spirgtajā ūdenī no tiltiņa... 

• Džirokastro – Envera Hodžas dzimtā pilsēta (UNESCO), kas vēl tiek dēvēta par 1000 pakāpienu 

pilsētu ir  klasisks Osmaņu impērijas piemērs. Cietoksnis no karaļa Zogu I laikiem tika izmantots kā 

politiskais cietums, tagad no tā paveras skaista panorāma uz pilsētu un apkārt esošajiem kalniem 

sestdiena, 07.10. 

Korfu - Rīga 
• celšanās ar prāmi uz Korfu, transfērs uz lidostu 

• 19:25 – 22:25 airBaltic lidojums Korfu – Rīga 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 200 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• airBaltic lidojums Rīga – Tivata; Korfu –Rīga, nododamā bagāža 23 kg,  

rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta;  

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

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• IMPRO grupas vadītāja - gida pakalpojums latviešu valodā; 

• vietējo gidu pakalpojumi;  

• ceļojuma apdrošināšana ar COVID-19 segumu, (ceļojuma atcelšanas  

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam) 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• personīgie izdevumi, pusdienas, vakariņas viesnīcās; 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;   
• paldies~15 EUR apkalpojošajam personālam, atbilstoši konkrētās  

     valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Tās tiks maksātas  
     tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.draugiem.lv/impro
http://www.facebook.com/improcelo
http://www.twitter.com/impro_celo


Iespējamās papildizmaksas                                          valūta*             

Albānija Butrintas nacionālā parka ieeja 900 ALL 

Zilā Acs 50 ALL 

maltīte vienai personai no 1000 ALL 

Kuģītis pa Šalas upi ~36 EUR 

Melnkalne Ostrogas klosteris   10 EUR  

kuģītis pa Skadaras ezeru,  pikniks ~25 EUR  

Durmitora NP ieeja 4 EUR 

Ņegoša mauzolejs  8 EUR  

izbrauciens ar kuģīti Kotoras līcī 15 EUR  

Pivas klosteris 4 EUR 

Moračas klosteris 4 EUR 

*valūtas kurss: 1 EUR ~130 ALL (Albānijas leki) 

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

tiks samainīti uz vietējām valūtām  
 

 

 
Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 28.06. EUR 400 līdz 28.08. 

 

Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 
 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 28.06. pēc 28.06. pēc 28.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 450 visa summa 

 

Iemaksāto summu līdz 07.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura  

vēlas doties minētajā ceļojumā. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa pase, kas ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma.  

Papildus nepilngadīgajiem: dzimšanas apliecība vai notariāli apstiprināta  

tās kopija. Ja ceļo bez vacākiem - notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja.  

LR nepilsoņiem par vīzu iegūšanas iespējām lūdzam interesēties  

vismaz 3 mēnešus pirms brauciena!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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  
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