JĀŅU BRĪVDIENAS

SLOVĒNIJĀ
2022

22.06. – 26.06.
diena, maršruts
trešdiena, 22.06.
Rīga – Ļubļana Postojna
***viesnīca Postojnā
ceturtdiena, 23.06.
Postojna – Predjama
- Postojna

***viesnīca Postojnā
piektdiena, 24.06.
Postojna – Piranja Kranja
***viesnīca Kranjā
sestdiena, 25.06.
Kranja – Bleda Kranja
***viesnīca Kranjā
svētdiena, 26.06.
Kranja - Vintgar –
Bleda – Lublana Rīga

5 dienas

EUR 675

notikumi, apskates objekti
• 07.30 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
• 09.30 – 10.50 lidojums Rīga – Ļubļana
• 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 Iespēja uzkāpt Ļubļanas pils
kalnā un apskatīt atjaunotās pils daļas…
• 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
• 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!
• vīna degustācija Sv. Martin mūs iepazīstinās ar ģimenes vīna darīšanas tradīcijām, kuru
aizsākums meklējams 1880.gadā, kad Peter Stegovec iegādājās nelielu zemes gabalu un sāka
iekopt vīnogulājus. Vipavas ielejas vīni, kurus darinājusi šī ģimene, nu atzīti ne tikai
Slovēnijā
• Adrijas jūras piekraste izbraucienā ar kuģi un zivju pikniku, baudot pusdienas uz kuģa
klāja, saules peldes un mazo piekrastes pilsētiņu itālisko šarmu
• 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
• aktīva atpūta Jūlija Alpu pērlē – Bohiņas ielejā: kāpiens 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. Pusdienas ar vietējo forelīti kādā no Bohiņas krodziņiem.
• Bleda – romantiskā pasaku pilsēta ar viduslaiku cietoksni klints galā, kalnu ieskautu ezeru
ar mazu saliņu vidū. Lai iepazītu pilsētu tuvāk – jānogaršo arī gardās kūciņas krēmšnites
• rīta pārgājiens pa Vintgar aizu – 1,6 km ainaviska ceļa starp iespaidīgām klintīm, vērojot
Radovnas upes krāces un iztēlojoties, kā miljoniem gadu atpakaļ šī spēcīgā upe lauzusi sev
ceļu cauri kalniem
• 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
ar vēlēšanās zvanu. Katram, kurš to skandina, vēlēšanās piepildās!
• 20.30 – 23.50 lidojums Ļubļana– Rīga

Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās

EUR 120

Ceļazīmes cenā ietilpst
• FlayMeAway lidojums Rīga – Ļubļana – Rīga, nododamā bagāža
20 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta;
• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;
• 4 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) divvietīgās istabās
ar WC/dušu, brokastis;
• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi;
• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu. Iesakām noformēt
un ņemt līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK).
Uzziņai: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte
Ceļazīmes cenā neietilpst
• pusdienas, vakariņas
• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos
Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas)
brauciens ar kuģīti + zivju pikniks
Postonas stalaktītu alas + Predjamas pils
brauciens ar pletnu pa Bledas ezeru
Savicas ūdenskritums
Vogel pacēlājs kalnos
pusdienas Bohiņas ezera krastā
Vintgara kanjons
Bledas pils
vīna degustācija

EUR
no 32
38
20
5
24
no 20
13
13
32

Pieteikšanās ceļojumam
avanss
otrā iemaksa
pilna summa
EUR 250
līdz 22.03.
EUR 250
līdz 20.05.
•
ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot
Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums
līdz 22.03.
pēc 22.03.
pēc 20.05.
zaudētā summa
EUR 125
EUR 350 visa summa
•
iemaksāto summu līdz 07.06. var 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
skype: impro.info
www.impro.lv

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

