
 

MELNKALNE- 
     JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS  

 
           25.09. – 02.10.         8 dienas      EUR 645 

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. Te netrūkst nekā! Kanjoni, aizas, alas, Balkānu fjords, dzidri 

ezeri, vēstures liecības cietokšņos, klosteros, senpilsētās un, protams, tirkīzzilā jūra, kūrortdzīves raibais, 

mazliet gausais dzīves ritms Budvas rivjērā… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

datums, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 25.09. 

Rīga – Dubrovnika – Bečiči 
• 13.45 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)   

• 15.45 – 17.25 airBaltic lidojums Rīga – Dubrovnika 

• brauciens līdz Melnkalnes kūrortpilsētai Bečiči, iekārtošanās viesnīcā 

svētdiena, 26.09. 

Bečiči 
• atpūta 3* viesnīcā Dolce Vita, Bečiči ( http://www.dolcevita.me/ ) 

• Bečiči – kūrorts pie 1950 m garas smilšu pludmales, kura jau 1936. gadā 

Parīzē ieguvusi Grand Prix kā labākā Eiropas pludmale. Būtu grēks to 

neaplūkot klātienē, baudot saules un Adrijas jūras pieskārienus. Pa 

promenādi gar jūras piekrasti var aiziet līdz pašam populārākajam 

Melnkalnes kūrortam - Budvas pilsētai, kas atrodas apmēram 2 km attālumā 

pirmdiena - ceturtdiena 

    27.09. – 30.09. 

 

• atpūta pie Adrijas jūras vai ekskursiju programma. Iespējams iegādāties 

4 dienu ekskursiju programmu (225 EUR) vai atsevišķas ekskursijas 

(gids, transports, ieejas maksas iekļautas cenā) 

piektdiena, 01.10. 

Bečiči 
• atpūta pie Adrijas jūras 

sestdiena, 02.10. 

Bečiči – Dubrovnika – Rīga  
• rīts pie Adrijas jūras 

• izrakstīšanās no viesnīcas, brauciens līdz Dubrovnikai 

• 18.05 – 21.40 lidojums Rīga – Dubrovnika 
 

          

7 naktis 3* viesnīcā Dolce Vita 

Viesnīca Dolce Vita saņēmusi pozitīvas atsauksmes rezervācijas sistēmā Booking com. – 8.3 balles. 

Tā atrodas tikai 150 metru attālumā no pludmales. Restorāns, bārs, sauna, trenažieru zāle, pludmales bārs nodrošina viesu 

labsajūtu. Viesnīcas iemītniekiem tiek piedāvātas dažādas ūdens aktivitātes, masāžas.  

Istabas aprīkojums: ~ 18 m² istaba aprīkota ar satelīt-TV, centrālo gaisa kondicionēšanas sistēmu, telefonu, fēnu vannas 

istabā, WI-FI, mini bāru, balkonu – terasi (skats uz jūru vai pakalniem) 

2021 

http://www.dolcevita.me/


Piemaksa par komfortu un atlaides 

  piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu            

(pēc izvēles vai tad, ja nav ar ko dalīt divvietīgu) 

EUR 155 

bērnam līdz 16 gadu vecumam  EUR 610 

 

   Ceļojuma cenā ietilpst:  

• airBaltic lidojumi Rīga – Dubrovnika – Rīga; lidostu nodokļi,  
nododamā bagāža 20 kg, rokas – 8 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

• transporta pakalpojumi saskaņā ar programmu; 

• 7 naktis divvietīgās istabās viesnīcā (atbilstoši maršruta  

aprakstam) ar dušu/WC, brokastis un 26.09.- 02.10. vakariņas; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt  
un ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK); 

• IMPRO grupas vadītājs – gids latviešu valodā 

 

   Ceļojuma cenā neietilpst: 
• ekskursiju programma no 27.09. līdz 30.09.; 

• ēdināšana (izņemot brokastis un vakariņas viesnīcā); 

• personīgie izdevumi, dzeramnaudas 

 
   Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 22.07. EUR 200 līdz 25.08. 

Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

 

   Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 22.07. pēc 22.07. pēc 25.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 215  visa summa 

Iemaksāto summu līdz 09.09. var pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties minētajā ceļojumā. 

 

   Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:  
LR pilsoņa pase/ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.  

LR nepilsoņa 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, kā 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 

 



Ekskursiju programma un cenas vienai personai! 

MELNKALNE- 
     JŪRAS UN KALNU VILINĀJUMS  

                Iespējams iegādāties 4 dienu ekskursiju programmu EUR 225 / 195 (bērniem līdz 16.gadiem)  

vai atsevišķas ekskursijas.  

Cenā ietilpst: Impro gida pakalpojums latviešu valodā, transports (autobuss, minibusi, kuģītis), vietējā gida pakalpojums, ieejas 

maksas apskates objektos. Ekskursijas var tikt mainītas vietām (laika apstākļu vai citu no Impro neatkarīgu iemeslu dēļ). 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 27.09. • Cetiņe - senā, karaliskā Melnkalnes galvaspilsēta, valsts prezidenta oficiālās rezidences vieta.. 

Mūsdienās viena no tūristu visapmeklētākajām pilsētām Melnkalnē, tā lepojas ar bagātīgu 

vēsturisko mantojumu, kas apskatāms slavenajā Cetiņes klosterī un Vlaškas baznīcā 

• Lovčena kalnā ceļš ved pa serpentīnu līdz pat 1660 m augstumam. Kalnā uzbūvēts valdnieka un 

dzejnieka Ņegoša mauzolejs (pasaulē augstākais!), kas līdz pat mūsdienām melnkalniešiem ir 

nacionālās neatkarības simbols 

• 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 

Ekskursijas cena EUR 65/55 (bērnam līdz 16 g.v.) 

otrdiena, 28.09. 

 
• 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 

Ekskursijas cena EUR 55/45 (bērnam līdz 16 g.v.) 

trešdiena, 29.09. • Ostrogas klosteris atrodas Melnkalnes centrālajā daļā, Danilovgradas reģionā. Tas ir trešais 

visapmeklētākais kristiešu galamērķis pasaulē un Balkānu pareizticīgās baznīcas lepnums. 

Klosteri 17.gs. nodibinājis Hercegovinas metropolīts Vasilije (Basil). Pēc nāves viņš tika iecelts 

svēto kārtā un apglabāts baznīcā, kura iebūvēta alā augstu kalnos. Vasilije veiktie darbi tika 

novērtēti kā brīnumaini, par brīnumu uzskatāms arī Ostrogas klosteris – izcirsts klintī, no 

attāluma vērojot, tas šķietami lido gaisā. Klosteris sastāv no divām daļām – augšpusē izvietotās 

baznīcas (17.gs.), kas veltīta Svētajam Krustam un nedaudz zemāk - apakšējās baznīcas (18.gs.), 

kas veltīta Jaunavai Marijai 

Ekskursijas cena EUR 65/55 (bērnam līdz 16 g.v.) 

ceturtdiena, 30.09. • foto pauze skatu punktā, lai iemūžinātu Adrijas jūras piekrastē uz mazītiņas saliņas esošo 

viesnīcu kompleksu Sveti Stefan. Agrāk šajā vietā bija mazs zvejnieku un amatnieku ciematiņš. 

Laika gaitā šī vieta pārveidota par luksusa viesnīcu ar iespēju aizbēgt no burzmas 

• kalnu ieskautais Skadaras ezera Nacionālais parks radījis īstenu putnu paradīzi. Te ligzdas vij 

vairāk nekā 260 putnu sugas, ieskaitot Dalmācijas pelikānus. Braucot ar kuģīti pa ezeru 

vērosim ezera krastā esošos zvejnieku ciematiņus, Lesendro cietoksni, Kom klosteri, baudīsim 

mieru un harmoniskas ainavas. Zivju pikniks ezera krastā Pješacac 

Ekskursijas cena EUR 70/60 (bērnam līdz 16 g.v.) 
 

Pieteikšanās ekskursijām:  
Lai ekskursijās vieta būtu garantēta, tās jārezervē un jāapmaksā iepriekš līdz 25.08.! 

Ekskursiju norise atkarīga no interesentu skaita (nepieciešami vismaz 15 dalībnieki) ! 

Ja kāds objekts dabas apstākļu vai citu neparedzamu apstākļu gadījumā nav pieejams apskatei, tas tiks aizvietots ar līdzvērtīgu,  

vai atgriezta samaksa konkrētā apskates objekta ieejas biļešu vērtībā. 

Atsakoties no ekskursijas līdz 14 dienas pirms ceļojuma, jūs zaudējiet 10 EUR, mazāk kā 14 dienas pirms – visu summu. 
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