2021

MAIJA BRĪVDIENAS
HORVĀTIJĀ

01.05. – 07.05.

7 dienas

EUR 725

diena, maršruts

notikumi, apskates objekti

sestdiena, 01.05.
Rīga – Dubrovnika
***viesnīca pie
Dubrovnikas
svētdiena, 02.05.
Dubrovnika – Šibenika
(Solaris)

 13.45 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
 15.45 – 17.25 lidojums Rīga – Dubrovnika
 vakariņas horvātu krodziņā, baudot viesmīlību un palutinot garšas kārpiņas – vītināts un
kūpināts Dalmācijas šķiņķis, siers, olīvas, grilēta gaļa, salāti, protams, arī horvātu vīns
 Dubrovnika (UNESCO) – kādreizējā lepnā pilsētvalsts, kuras spēcīgā flote droši stājās
pretim gan Venēcijas, gan turku tīkojumiem, savu vēsturisko bagātību glabā vēl šodien,
ieskautu senajos nocietinājumu mūros, kurus 1991. g. velti mēģināja sagraut serbu artilērija
un flote. Ekskursijas laikā – panorāma no Minčetas forta
 iespēja baudīt jūras veltes un doties izbraucienā ar kuģīti uz Lokrumas salu: pelde
Adrijas jūras lagūnās, pastaiga pa olīvu birzi un pīniju audzēm kopā ar pāviem…
 vakars kūrortā pie Adrijas jūras http://www.solarishotelsresort.com/
 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, kura piedzīvojusi pamatīgu restaurāciju ne tikai pateicoties
cienījamam vecumam (vairāk kā 500 gadiem), bet arī 1991.gada apšaudes rētām
 pastaiga gar Krkas upes ūdenskritumiem Krkas dabas parkā – neatkārtojami krāšņajā
kanjonā. Pastaiga pa laipām gar ūdenskritumu kaskādēm (noderēs ērti pārgājiena apavi! )
 brauciens cauri Čikoles aizai uz Visovacas ezera kanjonu
 nacionālā maltīte horvātu etnogrāfijas brīvdabas sētā Etnoland – horvātu nacionālā
vide ir labs ieskats gan prātam, gan sajūtām horvātu senatnē: Babič sarkanais vīns, medus,
plūmju vai bumbieru rakija, tikko pēc sentēvu receptes izcepta maize un Pršut šķiņķis
 rīta atpūta Dalmācijas piekrastē
 Zadaras vecpilsēta 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
 Nin sāls ieguves vieta – izzinoša 45 minūšu gara ekskursija gida pavadībā par sāls ieguvi un
izmantošanu, iespējams muzeja un sāls mājas apmeklējums

***viesnīca
pie Adrijas jūras
pirmdiena, 03.05.
Solaris – Šibenika–
Krka-Solaris
***viesnīca
pie Adrijas jūras

otrdiena, 04.05.
Solaris –Zadara – Nin Solaris
***viesnīca
pie Adrijas jūras
trešdiena, 05.05.
Solaris – Vodice –
Kornati - Solaris
***viesnīca
pie Adrijas jūras
ceturtdiena, 06.05.
Solaris – Splita Trogira

 atpūta Solaris piejūras kūrortā VAI dienas ekskursija par papildus samaksu ( EUR 50)
uz Kornatu salu arhipelāgu: brauciens ar privātu kuģi Adrijas jūrā, pastaiga pa klintīm,
pelde sāls ezerā, maltīte uz kuģa – tikko ceptas zivis, gaļa un, protams, vīns...
Lai vieta ekskursijā būtu garantēta, pieteikties līdz 01.04.

 Splita – majestātiska Adrijas jūras piekrastes pilsēta ar Romas imperatora Diokletiāna
rezidenci – pili (UNESCO), sniegbalto jahtu ostu pie vecpilsētas mūriem
 Trogira (UNESCO) – pilsētiņā uz nelielas salas bieži tiek dēvēta par "balto akmens
skaistuli". Tā ir bagāta ar krāšņiem pieminekļiem, bet īpašu to padara romantiskā gaisotne
***viesnīca pie Trogiras
šaurajās ieliņās un promenādes daļā zem palmām izvietotie raibu raibie krodziņi..

piektdiena, 07.05.
Trogira –Rīga

 8.25 ierašanās Splitas lidostā
 10.25 – 14.00 lidojums Splita– Rīga
Piemaksa par komfortu
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās
EUR 145
Atlaides
ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot)
EUR 690
Ceļazīmes cenā ietilpst
 lidojums Rīga – Dubrovnika –Splita– Rīga ( AirBaltic ekonomiskā
klase);
 lidostu nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg;
 komfortabls autobuss ceļojuma laikā;
 ceļojuma laikā nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta
aprakstam) ***viesnīcās: divvietīgās istabās ar WC un dušu;
 01.05.vakariņas;
 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi;
 veselības apdrošināšana (iesakām noformēt un ņemt līdzi arī
bezmaksas 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-evakkarte )

Ceļazīmes cenā neietilpst
 personīgie izdevumi, dzeramnaudas;
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
Iespējamās papildizmaksas
cena valūtā
EUR
Diokletiāna rezidence - pils
25 HRK
Splita
Krkas nacionālais parks
no 180 HRK
Krka
sāls
ieguves
vieta
Nin
6+5
brīvdabas lauku sēta, maltīte
Etnoland
no 26
220 HRK
Dubrovnika vecpilsētas forti
pacēlājs Dubrovnikos
190 HRK
kuģītis uz Lokrumas salu
170 HRK
brauciens uz salām un pikniks
50
Horvātijā
* Valūtas kurss: 1 EUR ~ 7,65 HRK (Horvātijas kunas),
tabulā minētas 2020.gada cenas
Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250 līdz 01.03. EUR 275 līdz 01.04.
atlikusī summa
 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!
Atteikšanās no ceļojuma
līdz 01.03.
pēc 01.03.
pēc 01.04.
atteikšanās datums
EUR 125
EUR 245
visa summa
zaudētā summa
 iemaksāto summu līdz 01.04. iespējams pāradresēt citai personai, kura
vēlas doties minētajā ceļojumā
Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.
LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām..
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

