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SLOVĒNIJAS, HORVĀTIJAS, 

BOSNIJAS & HERCEGOVINAS 

KOLORĪTIE STĀSTI 

 

 

 

 
 

 

 08.07. – 15.07. 8 dienas EUR 640 

 18.09. – 25.09. 8 dienas EUR 640 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 08.07. 

sestdiena, 18.09. 
Rīga – Ostrava 

**viesnīca pie Ostravas 

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju 

• vēla ierašanās viesnīcā pie Ostravas 

piektdiena, 09.07. 

svētdiena,19.09. 

Ostrava – Maribora –  

Žalec 

 

***viesnīca Žalec 

• brauciens caur Čehiju, Austriju  

• Maribora, senākais Eiropas vīnogulājs, vīna degustācija. Mariboras vīna reģions ir viens no 

slavenākajiem Slovēnijā. Tā attīstību ietekmējis Habsburgu dzimtas pārstāvis Johans, kas šajā 

reģionā ieviesis daudzas jaunas vīnogu šķirnes un palīdzējis attīstīties vīnkopībai. Reģiona 

specifika ir aromātiski baltie vīni, no kuriem slavenākie ir Renski Rizling, ko mēdz saukt par 

balto vīnu karali 

sestdiena, 10.07. 

pirmdiena, 20.09. 

Žalec – Ļubļana – 
Predjama – Postojna   

***viesnīca Postojna 

• Ļubļana – eiropeiska šarma, miera un izsmalcinātas arhitektūras pilsēta. Kalnu tuvums, 

romantiskie tiltiņi pār Ļubļaņicas upi, vecpilsētas šaurās ieliņas pretendē Slovēnijas galvaspilsētu 

ierindot elegantāko Eiropas metrapoļu skaitā 

• Predjamas pils – viena no leģendām apvītākajām alu pilīm Eiropā. Tā atrodas pa vidu 123 m 

augstai klintij un ilgus gadus bijusi mājvieta slovēņu Robinam Hudam  

svētdiena, 11.07. 

otrdiena, 21.09. 

Postojna – Matavun –  
Opatija – Rakovica 

 

***viesnīca Rakovicā 

• Skočjanas alas (UNESCO) - unikāls dabas fenomens, kuru gadsimtu garumā radījusi Rekas upe, 

bet šodienas zinātnieki ierakstījuši planētas Zeme bagātību sarakstā 

• pie Kvarnera līča esošā Opatija – Adrijas jūras Nica – 19.gadsimta vidū kļuva par dažādu 

prominenču iecienītu veselības uzlabošanas kūrortu, te viesojušies imperators Francis Josefs, 

princese Sisi, Aisedora Dunkane un Antons Čehovs… Mūsdienās, noskatoties savulaik lepnajās 

viesnīcās, pastaigājot pa parku, viegli iztēlē uzburt tā laika šarmu 

pirmdiena, 12.07. 

trešdiena, 22.09. 

Rakovic – Bihač – Jajce 

 
 
 

 

***viesnīca Jajce 

• Unas nacionālais parks – viena no leģendām vēsta, ka vārdu šai vietai devuši Romas leģionāri, 

kuri, pirmoreiz ieraugot upes spēku, mutuļojošo ūdenskritumu skaistumu, iesaucās: "Una!" 

(viena un vienīgā!) Salīdzinoši jaunais parks patiesi prot pārsteigt dabas mīļotājus 

• pastaiga pie Štrbački Buk ūdenskrituma.  

• pusdienu pauze nelielā ciematiņā pie upes Kulen Vakuf  

• Jajce – viena no ainaviskākajām Bosnijas & Hercegovinas pilsētiņām, kura lepojas ar 

cietokšniem, romatisku vecpilsētu, ūdenskritumiem pretendē uz iekļaušanu UNESCO sarakstā 

otrdiena, 13.07. 

ceturtdiena, 23.09. 

Jajce – Počitelj – Mostara   

 

 

 

***viesnīca Mostarā 

• Vrelo Bune –Bunas avots Blagaj ciematiņā ir novērtēts kā spēcīgākais Eiropā – ūdens tajā tik 

tīrs kā jaunības eliksīrs. Vietas mistisko auru pastiprina skaistā ainava  

• Kravicas ūdenskritums pārsteidz ar Trebižacas ūdeņu bagātību un ainaviskumu 

• Počitelj – izcili saglabājies viduslaiku nocietinātais ciematiņš no Osmaņu impērijas laikiem. 

Iespaidīga šķiet arī vairāk nekā 400 gadus vecā ciprese pie Hadži Alije mošejas 

• Mostara (UNESCO) tiek saukta par Hercegovinas sirdi. Pilsētas simbolu – veco tiltu –  jaunas 

vienotības un kopā dzīvošanas vārdā atjaunoja musulmaņi un kristieši kopā... 

trešdiena, 14.07. 

piektdiena, 24.09. 

Mostara – Medžugorje – 
Mali Ston – Neum   

 

***viesnīca Neumā 

• Medžugorje ir ciems Rietumhercegovinā, kas atrodas nelielā, bet ļoti skaistā ielejā 200 m v.j.l. 

starp kaļķakmens kalniem. 1981.gada 24.jūnijā Crnica kalnā esot notikusi pirmā Dievmātes 

parādīšanās, pateicoties kurai  Medžugorje piesaista miljonus ticīgo… 

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

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

laikiem audzē Pelešacas pussalā 



ceturtdiena, 15.07. 

sestdiena, 25.09. 

Neuma – Dubrovnika –

Rīga 

 

• brauciens gar Adrijas jūras piekrasti 

• 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 

• 18.05 – 21.40 lidojums Dubrovnika – Rīga 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 145 

piemaksa par papildvielu autobusā EUR 215 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 610 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• airBaltic lidojums Dubrovnika – Rīga, lidostu nodokļi, nododamā  

bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta; 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;   

• 7 naktis divvietīgās istabās (atbilstoši maršruta aprakstam) ar 

dušu/WC, brokastis; 

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt un  

ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK);  
• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi  

 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

• personīgie izdevumi, pusdienas, vakariņas 
 

Iespējamās papildizmaksas                                                      cena   

Slovēnija vīna degustācija Mariborā  no 9 EUR 

Ļubļanas pils un funikulieris 12 EUR  

Predjamas pils – cietoksnis  14 EUR 

Skočjanas stalaktītu alas 20 EUR 

Horvātija ekskursija – degustācija austeru audzētavā 22 EUR 

Dubrovnikas vecpilsētas forti 220 HRK 

kuģītis uz Lokrumas salu 170 HRK 

  Bosnija &   

Hercegovina 

Plivas ezera dzirnavas 6 EUR 

Unas nacionālā parka ūdenskritumi 9 EUR 

pusdienas Kulen Vakuf no 12 EUR 

Kravicas ūdenskritums 5 EUR 

* norādītas 2020.gada cenas. 1 EUR =~7.53 HRK (Horvātijas kunas) 
   Muzejiem, ēdienreizēm, izklaides pasākumiem jāņem līdzi EUR, kuri  

   tiks samainīti uz vietējām valūtām katrā valstī 
 

Pieteikšanās ceļojumam  

grupa avanss otrā iemaksa pilna summa 

08.07. – 15.07. EUR 250 līdz 07.05. EUR 195 līdz 08.06. 

18.09. – 25.09. EUR 250 līdz 16.07 EUR 195 līdz 18.08. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  
 

Atteikšanās no ceļojuma 

zaudētā summa 08.07. – 15.07. grupa 18.09. – 25.09. grupa 

EUR 125 līdz 07.05. līdz 16.07. 

EUR 215 pēc 07.05. pēc 16.07. 

visa summa pēc 08.06. pēc 18.08. 

• iemaksāto summu līdz 22.06., 03.09.  iespējams pāradresēt citai  
personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

       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 

 


