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 30.09. – 06.10. 8 dienas EUR 625 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 30.09. 

Rīga–Dubrovnik–Neum 

***viesnīca Neumā 

• 13.45 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 15.45 – 17.25 lidojums Rīga – Dubrovnika 

• vakars kūrortpilsētiņā pie Adrijas jūras Neumā 

piektdiena, 01.10. 

Neum –Dubrovnik – 

Neum  

 

 

 

***viesnīca Neumā 

• 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. Brīvajā laikā 

iespējams novērtēt apkārtnes panorāmu no Minčetas forta 

• austeru audzēšanas noslēpumi un degustācija Mali Ston. Austeres ir labi zināmas un lietotas 

uzturā jau kopš antīkās Grieķijas laikiem, bet visgaršīgākās austers Horvātijā kopš seniem laikiem 

audzē  Pelešac pussalā. 

sestdiena, 02.10. 

Neum – Trogir – 

Okrug Gornji 

 

***viesnīca Čiovo salā 

• 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 šaurajās ieliņās un 

promenādes daļā zem palmām izvietotie raibu raibie krodziņi... 

• Splita – majestātiska Adrijas jūras piekrastes pilsēta ar Romas imperatora Diokletiāna rezidenci – 

pili (UNESCO), sniegbalto jahtu ostu pie vecpilsētas mūriem 

svētdiena, 03.10. 

Okrug Gornji – Krka – 

Okrug Gornji  
 

 

 

 

 

***viesnīca Čiovo salā 

• Krkas nacionālais parks izveidots fantastiskajā Krka upes kanjonā, kas radies karsta darbības 

rezultātā. Savas varenības dēļ tas iemūžināts teju vai visās Dienvidslāvijas indiāņu filmās ar slavenā 

Gojko Mitiča piedalīšanos 

• nacionāla maltīte horvātu etnogrāfijas brīvdabas sētā Etnoland – horvātu nacionālā  

vide ir labs ieskats gan prātam, gan sajūtām Horvātijas senatnē: vīns, mājas rakija un tikko izcepta 

maize pēc sentēvu receptes ar Pršut šķiņķi uzkodā 

• vakars pie Adrijas jūras. Adrijas jūra ir viena no tīrākajām un arī sāļākajām jūrām Eiropā. Tikai 

jāņem vērā – reti kur tā būs ar smilšu pludmali, biežāk akmeņainu, reizēm sastapsiet arī kādu adatainu 

iemītnieku...jūras ezi. Lieti noderēs gumijas peldčības, bet saules stariem – labs pretiedeguma krēms! 

pirmdiena, 04.10. 

Okrug Gornji – Zadar 
– Pag – Rakovica 

 

***viesnīca pie 

Plitvices 

• Zadaras vecpilsēta savu veidolu ieguvusi romiešu un venēciešu valdīšanas laikos , bet par jauno 

laiku pilsētas simbolu kļuvušas jūras ērģeles Morske orgulje – savdabīgas stabules, kurās dabas 

melodiju spēlē viļņi un vējš... 

• brauciens pa akmeņaini tuksnešaino Pagas salu, kas ar savu vienmuļo nedzīvīgumu iebraucēju prot 

maldināt. Baltie akmens klajumi uz zilzilas jūras fona neizpauž, ka te izsenis bijusi nozīmīga sāls 

ieguves vieta 

otrdiena, 05.10. 

Rakovica – Plitvice – 

Zagreb 
 

 

***viesnīca Zagrebā 

• 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  un brauciens ar kuģi pa 

Kozjaka ezeru  
Parka apmeklējuma biļete 40 EUR apmērā jāpiesaka un jāapmaksā IMPRO līdz 16.09. 

• nacionāla maltīte horvātu krodziņā pārbrauciena laikā uz Zagrebu 

trešdiena, 06.10. 

Zagreba – Čenstohova 
**Čenstohovā 

• rīts Zagrebā. Barokāli greznā un studentiski jaunā Zagreba ir gadsimtu vecāka par Rīgu, bet par 

valsts galvaspilsētu kļuvusi tikai pēc Horvātijas neatkarības iegūšanas 1991. gadā  

• brauciens caur Austriju un Čehiju 

ceturtdiena, 07.10. 

Čenstohova – Rīga 
• brauciens caur Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 23.00 



 Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 145 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 205 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 580 
  

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• airBaltic lidojums Rīga – Dubrovnika (ekonomiskā klase);  

• lidostu nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; 

• komfortabls autobuss ceļojuma laikā;   

• nakšņošana un brokastis divvietīgās istabās **/*** viesnīcās; 

• veselības apdrošināšana, iesakām noformēt un ņemt līdzi arī  

     bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK);  

• IMPRO grupas vadītāja - gida pakalpojumi  
 

 Ceļazīmes cenā neietilpst 

• pusdienas, vakariņas; personīgie izdevumi;  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

• dzeramnauda apkalpojošajam personālam 
 

Iespējamās papildizmaksas  (2020.gada cenas)       HRK           EUR 

Dubrovnika vecpilsētas forti no 200   

Mali Ston austeru audzētava + degustācija  no 22 

Krka Krkas nacionālais parks no 200   

 Etnoland  no 26  

Plitvice Plitvices nacionālais parks   40 
Valūtas kurss: 1 EUR ~ 7,50 HRK (Horvātijas kunas). 
 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 30.07. EUR 190 līdz 30.08. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 30.07. pēc 30.07. pēc 30.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 210  visa summa 

• iemaksāto summu līdz 16.07. iespējams pāradresēt citai personai,  

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
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Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas 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 

 


