EIROPAS ZAĻAIS
DĀRGAKMENS

SLOVĒNIJA

2022

16.07. – 23.07.
diena, maršruts
sestdiena, 16.07.
Rīga – Ostrava
**viesnīca Ostravā
svētdiena, 17.07.
Ostrava – Maribora –
Ļubļana

***viesnīca pie Ļubļanas
pirmdiena, 18.07.
Ļubļana – Pirana –
Postojna

notikumi, apskates objekti

• brauciens caur Poliju, Čehiju, Austriju
• Maribora, senākais Eiropas vīnogulājs, vīna degustācija. Mariboras vīna reģions ir viens

•
•

***viesnīca Postojnā
•

•
•

***viesnīca Radovljicā
trešdiena, 20.07.
Radovljica – Bohiņa –
Radovljica

•

•

***viesnīca Radovljicā

EUR 515

• 06.30 izbraukšana no Rīgas autoostas 33. platformas
• brauciens caur Lietuvu, Poliju

•

otrdiena, 19.07.
Postojna – Lipica –
Radovljica

8 dienas

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 (baltais
Rīzlings), ko mēdz saukt par balto vīnu karali
vakars Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā
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
Pirana – viens no populārākajiem Slovēnijas piejūras kūrortiem izceļas ar venēciešu laika
gotisko arhitektūru, ieliņu labirintiem, patīkamu Vidusjūras klimatu un jūras delikatesēm
krodziņos. Savulaik tik nozīmīgā dzīvās uguns bāka kuģiem – šodien omulīgi pozē tūristu
fotoobjektīviem
Postojnas stalaktītu alas. Viesošanās Pivkas upes veidotajā karsta alu sistēmā. Vairāk nekā
stundu ilgajā ekskursijā būs iespēja braukt ar alu vilcieniņu, apskatīt daudzos karsta
veidojumus (stalaktīti, stalagmīti, pīlāri). Jāņem vērā, ka alās visu gadu ir vēss un mitrs,
tāpēc būs vajadzīga silta jaka un ērti apavi!
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
Lipicas balto zirgu audzētava. Jau 1580. g. dibinātās Lipicas jāšanas skolas apmeklējuma
programmā ietilps zirgu fermas apskate un zirgu balets. Baudu sagādās graciozo četrkājaino
aristokrātu vērošana – tā vietējie sauc zirgus, kas piedzimst pelēcīgi vai pat melni, bet izaug
par staltiem, baltiem rumakiem
aktīva atpūta Jūlija Alpu pērlē – Bohiņas ielejā: pastaiga līdz Savicas ūdenskritumam,
iespēja ar slēgtā tipa pacēlāju uzbraukt (labos laika apstākļos!) un pakavēties Vogela kalnā,
no kura paveras skats gan uz gleznaino kalnu ezeru, gan arī uz Slovēnijas simbolu – 2864
metrus augsto Triglava virsotni
Bleda – romantiskā pasaku pilsēta ar viduslaiku cietoksni klints galā, kalnu ieskautu ezeru ar
mazu saliņu vidū. Lai iepazītu pilsētu tuvāk – jānogaršo gardās kūciņas krēmšnites un
jāļaujas pastaigai gar ezeru

ceturtdiena, 21.07.
Radovljica – Podhom –
Radovljica

• rīta pārgājiens pa Vintgar aizu – 1,6 km ainaviska ceļa starp iespaidīgām klintīm, vērojot

Radovnas upes krāces un iztēlojoties, kā miljoniem gadu atpakaļ šī upe lauzusi sev ceļu
• Bledas pils (11.gs) –vecākā pils Slovēnijā. Pateicoties atrašanās vietai – 130 m virs Bledas

ezera, to šodien cenšas iekarot ikviens šīs pilsētiņas viesis
• brauciens ar savdabīgu laivu (pletnu) pa Bledas ezeru līdz salai, uz kuras atrodas baznīca

***viesnīca Radovljicā
ar vēlēšanās zvanu. Katram, kurš to skandina, vēlēšanās piepildās!
piektdiena, 22.07.
• brauciens caur Austriju, Čehiju, Poliju
Radovljica – Čenstohova • vēla ierašanās viesnīcā Čenstohovā
**viesnīca Čenstohovā
sestdiena, 23.07.
• brauciens caur Poliju un Lietuvu
Čenstohova - Rīga
• ierašanās Rīgā pēc 23.00
Piemaksa par komfortu
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās
EUR 140
piemaksa par papildvietu autobusā
EUR 130
Ceļazīmes cenā ietilpst
• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;
• nakšņošana un brokastis atbilstoši maršruta aprakstam **/***

viesnīcās divvietīgās istabās ar dušu WC;
• veselības apdrošināšana
• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi

Ceļazīmes cenā neietilpst
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
• personīgie izdevumi, pusdienas un vakariņas

Iespējamās papildizmaksas (2021.gada cenas)
Postojna
stalaktītu alas + Predjamas pils
Triglava NP
pacēlājs Vogela kalnā
maltīte pie Bohiņas ezera
Bleda
cietoksnis
brauciens uz salu Bledas ezerā
nacionālās vakariņas
Pirana
jūras veltes krodziņā
Lipica
zirgu izrāde

EUR
38
no 25
no 20
13
no 20
no 25
no 32
no 30

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 150
līdz 20.04.
EUR 280
līdz 16.06.
• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu
rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 20.04. pēc 20.04.
pēc 16.06.
zaudētā summa
EUR 75
EUR 300
visa summa
• iemaksāto summu līdz 01.07. iespējams pāradresēt citai personai,
kura vēlas doties minētajā ceļojumā

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga līdz 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
www.impro.lv

www.draugiem.lv/impro
www.facebook.com/improcelo
www.twitter.com/impro_celo

