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 30.07. – 07.08. 7 dienas   775 EUR  
diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

piektdiena,  30.07. 

Rīga – Saloniki  
 21.35 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 23:35 – lidojums Rīga - Saloniki  

sestdiena, 31.07. 

Saloniki – Vergina –
Veria 

 

 

 

***viesnīca Veria 

 02:25 – ielido Salonikos, transfers uz viesnīcu, līdz 10:00 - naktsmiers 

 10:00 – brokastis, Saloniku apskates ekskursija. Saloniki – otra lielākā Grieķijas pilsēta, 

Maķedonijas reģiona galvaspilsēta, kas nosaukta Maķedonijas Aleksandra pusmāsas vārdā un 

saglabājusi dažādu laiku un kultūru pēdas – maķedoniešu, romiešu, bizantiešu, venēciešu, turku 

  Verginas Valdnieku kapenes, tagad muzejs, kurā izstādīti izrakumos atrastie artefakti, tai skaitā arī 

daudzas zeltlietas, kā Filipa zelta kronis un šķirsts ar Maķedoniešu saules simbolu – nozīmīgākie 

atradumi Grieķijā kopš Šlīmaņa “Agamemnona maskas” atraduma Mikēnās   

svētdiena, 01.08. 

Veria – Pella - 

Edesa - Bitola 
 

 

***viesnīca Bitolā 

 Pella – par Maķedonijas galvaspilsētu kļuva pēc Vergīnas. Ievērojama kā Aleksandra Lielā dzimšanas 

vieta, kā arī pateicoties savām unikālajām dabīgo akmentiņu mozaīkām 

 Edesa – ūdenskritumu pilsēta. Pastaiga pa labiekārtoto ūdenskritumu taku gar slaveno 70 m augsto 

Karanas ūdenskritumu, Dvīņu ūdenskritumu un citiem ar ūdeni saistītiem objektiem Edesā 

 Heraklea Lyncestis – vislabāk saglabājusies senās Maķedonijas impērijas pilsēta (4.gs.p.m.ē.) ar vēl 

košām mozaīkām, seno teātri un romiešu pirtīm, ko dibinājis Filips, Aleksandra tēvs 

pirmdiena, 02.08. 

Bitola – Galichica – 
Ohrid – Struga 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Strugā 

 Galichica nacionālaIs parks – labos laika apstākļos, ja kalnu ceļi izbraucami, neatkārtojams dabas 

skatu ziņā ir brauciens kalnos, no kuriem paveras plaša panorāma uz Maķedonijas, Albānijas un 

Grieķijas kalniem un abiem gleznainajiem ezeriem Ohrida un Prespa 

 Ohridas pilsētas apskate – to sauc arī par Maķedonijas dārgakmeni (UNESCO sarakstā no 1980.gada), 

vai arī par Balkānu Jeruzalemi, jo tajā bijušas 365 baznīcas. Katrai dienai sava! Lai gan līdz mūsu 

dienām saglabājušās tikai dažas…  

 dzejas pasaulē labi zināmā Struga – gleznainā Ohridas ezera krastā ar romantiskajām ieliņām, 

neskaitāmiem tiltiņiem pāri Blak Drim upei, kura, sākusies no kalnu avotiem pie St. Naum klostera, 

sazarojas pilsētiņas ielās. Populāras vietas ir gan Strugas tirgus, gan St.Georg baznīca ar seno ikonu 

galeriju, gan upes krasti romantiskām pastaigām. Ne velti šī vieta pasaulē ir slavena ar dzejas festivālu 

“Strugas dzejas vakari” 

otrdiena, 03.08. 

Struga 

 

 

 

 

***viesnīca Strugā 

 brauciens ar kuģīti Ohridas ezerā uz 905. gadā dibināto St. Naum klosteri – šeit skatāms iespaidīgs, 

kokā cirsts ikonostass kopš 1711. gada, karaliskās durvis un freskas ar brīnumiem... Klostera teritorijā 

atrodas vēlmju aka, kurā, iemetot monētu, varat kaut ko vēlēties! 

 pie St. Naum klostera redzams arī kāds dabas brīnums – avoti, kuru ūdens, kā uzskata ģeologi, pa 

pazemes tukšumiem plūst no 15km attālā Prespas ezera  

 vakars pie Ohridas ezera – viena no pasaulē senākajiem, Balkānos dziļākajiem un dzidrākajiem ezeriem 

ar bagātu floru un faunu, kuru veicina īpaši labvēlīgs Vidusjūras klimats 

trešdiena, 04.08. 

Struga – Tetovo – 
Skopje  

 

 

 

 

***viesnīca Skopjē 

 brauciens uz Skopji  

 Tetovas ornamentētā mošeja – krāšņi apgleznotā celtne uzskatāma par vienu no visas pasaules 

skaistākajām mošejām 

 Maķedonijas galvaspilsētas Skopjes apskate – vecpilsēta Čarsija ar seno austrumu tirgu, akmens tilts 

pāri Vardaras upei, Daud Paša Baths – kādreiz lielākās Turku termas Balkānos, tagad- mākslas galerija, 

Sveti Spas baznīca, Mustafa Paša mošeja ar greznu dārzu, panorāma uz Skopji no Tvrdina Kale 

cietokšņa augstumiem  

 vakariņas krodziņā Skopjē 



ceturtdiena, 05.08. 
Skopje – Matka –

Skopje    

***viesnīca Skopjē 

 izbrauciens uz Matkas kanjonu, kura stāvās sienas atspoguļojas gaiši zaļajā Matkas ezera ūdens 

spogulī. Ezera apkārtnē atrodas vairākas interesantas takas, 10 alas, nelielā Sv.Andreja baznīca. 

Brauciens ar laivām, Vrelo alas apmeklējums, kurā jūsu vērtējumam būs stalaktītu zāle, ezeru zāle. Alā 

mājvietu atraduši arī vairāk nekā 2000 sikspārņu kolonija 

piektdiena, 06.08. 
Skopje – Saloniki 

 atgriešanās Grieķijā, brauciens uz Salonikiem, šī reģiona vīnu degustācija (Goumenissa apvidus vīni)  

 brauciena noslēgumā – vakars krodziņā Salonikos, pāri pusnaktij, kamēr jābrauc uz lidostu 

sestdiena, 07.08. 
Saloniki – Rīga 

 01.00 – transfers uz lidostu 

 03.15 – 06.35 lidojums Saloniki – Rīga 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 145 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojumi Rīga – Saloniki – Rīga (ekonomiskajā klasē), lidostu nodokļi, 

nododamā bagāža 20kg, rokas bagāža 8kg 

 viena vieta komfortablā autobusā (WC, kondicionētājs) ceļojuma laikā 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam)  

** un ***viesnīcās divvietīgos numuros ar dušu un WC 

 vakariņas krodziņā Salonikos, gaidot mājuplidojumu  

 IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi, vietējie gidi Salonikos un Skopjē 

 veselības apdrošināšana brauciena laikā 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnauda  

Iespējamās papildizmaksas (*tabulā minētas 2020. gada cenas.) 

Pella mozaīku apskate un muzejs 8 EUR 

Vergina valdnieku kapenes un muzejs 12 EUR 

Goumenissi vīnu degustācija 15 EUR 

Ohrida brauciens ar kuģīti uz St.Naum klosteri 18 EUR 

Bitola Heraklejas apmeklējums 3 EUR 

Matkas kanjons izbraukums pa kanjona sprostezeru + alas 10 EUR  

Skopje vakariņas krodziņā Skopjē 20 EUR 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 29.04. EUR 250 līdz 29.06. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 29.04. pēc 29.04. pēc 29.06. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 400 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 29.06. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

  LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 

mēnešus pēc ceļojuma beigām. !!!                   

  papildus dokumenti nepilngadīgajiem: ja pavadošā vecāka pasē nav 

ieraksta par radniecību ar bērnu- dzimšanas apliecība vai notariāli 

apstiprināta tās kopija; ja neviens no vecākiem nebrauc līdzi- notariāli 

apstiprināta viena vecāka atļauja vai notariāli apstiprināta tās kopija. 

 LR nepilsoņiem par ceļošanai nepieciešamajiem dokumentiem un 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  
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 

 

 

 

 

 

 

 


