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sestdiena, 30.04. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca pie Ostravas 

• 06.00 izbraukšana no Rīgas autoostas 33.platformas 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju, vēla ierašanās viesnīcā Čehijā 

svētdiena, 01.05. 

Ostrava – Trogira 
• brauciens caur Čehiju, Austriju 

• vēla ierašanās un iekārtošanās apartamentos kūrortā “BELVEDERE” 

pirmdiena – ceturtdiena 

02.05. – 05.05. 

 

• atpūta vai ekskursiju programma (pilnas dienas programma) 

Vietu ekskursijās iespējams rezervēt un apmaksāt ne vēlāk kā nedēļu pirms 

izbraukšanas. 

Piesakoties ekskursijām uz vietas, cena katrai pieaug par EUR 5! 

piektdiena, 06.05. 

Trogira– 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 brauciens ar kuģīti pa Kozjaka ezeru. Ieejas biļete Plitvices 

parkā 30 EUR apmērā (2021. gada cena) jāpiesaka un jāapmaksā līdz 12.04. 

• nacionāla maltīte horvātu krodziņā pa ceļam uz Zagrebu (no HRK 120) 

sestdiena, 07.05. 

Zagreba – Čenstohova 

 

 

**viesnīca 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, Čehiju, Poliju 

• vēla ierašanās viesnīcā Polijā 

Svētdiena, 08.05. 

Čenstohova – Rīga   
• brauciens caur Poliju, Lietuvu 

• ierašanās Rīgā ~ 23.00 

 

Pagarini vasaru un svini dzīvi! Izrādās, ka gleznot var ne tikai ar otu… Var ņemt ceļasomu un 

ļauties krāsām, kuras apcerīgā mierā tev uzglezno Horvātija. Zili zaļa jūra, baltas pilsētas, 

oranži mandarīni, tumši zaļas cipreses un pāri visam saules spožā gaisma… Horvātija – 

brīvdienu zeme! Saule, rīta dūmakā paslēpušos salu silueti bezgalīgajā jūras plašumā, 

nesteidzīgs dienas ritms… Šķiet, ka senlolotais brīvdienu sapnis ir gatavs piepildīties! 
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 5 naktis pie Adrijas jūras kūrortā  BELVEDERE 
http://vranjica-belvedere.hr/apartment-type-4-2/?lang=en 

 

Apartamenti atrodas 50 – 100 m attālumā no jūras, apmēram 7 km 

attālumā no Trogiras (UNESCO) – pilsētiņas uz nelielas salas, kuru 

bieži dēvē par “balto akmens skaistuli”. 
 

Kūrorts piedāvā: labiekārtotu pludmales zonu (sīko akmentiņu 

pludmale) ~ 500 m – dušas, pārģērbšanās kabīnes, saulessargu un zviļņu 

īre, pludmales bārs un restorāns, bērnu spēļu laukums, ūdens aktivitātes 

(jūras kajaki, ūdens slēpes, piepūšamie peldrīki), baseinu, lielveikalu, 

dažādu stilu bārus un restorānus, vakara izklaides un sporta aktivitātes 

(daivings, teniss, ūdens aerobika). 
 

Apartamentu aprīkojums 4 personām: 43 m² apartaments ar divām 

izolētām istabām (iespēju transformēt gultas ), dzīvojamo istabu ar 

aprīkotu virtuves stūrīti, kafijas aparātu, traukiem, satelītTV, telefons, WC, 

centrālā gaisa kondicionēšanas sistēma, gultas veļa  

 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

Pakalpojums EUR 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuriņu viesnīcās 

un vienvietīgu istabu četrvietīgā apartamentā (pēc 

izvēles vai tad, ja nav ar ko dalīt divvietīgu) 

        

135 

piemaksa par 5 brokastīm          50 

bērnam līdz 16 gadu vecumam  330  
 

*pēc pieprasījuma pieejams arī divvietīgs apartaments 

 

Ceļojuma cenā ietilpst: 
• viena vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā;  
• nakšņošana, brokastis **/*** viesnīcās divvietīgās istabās ar  

dušu/WC, brokastis un apartamentos Belvedere bez brokastīm; 

• ekskursiju programma 06.05. un 07.05. (izņemot papildus  

izmaksas par apskates objektiem un maltīti); 

• veselības apdrošināšana; 

• grupas vadītāja – gida pakalpojumi 
 

Ceļojuma cenā neietilpst: 

• ekskursiju programma no pirmdienas - ceturtdienai 02.05.-05.05.; 

• ēdināšana, izņemot brokastis viesnīcās; 

• personīgie izdevumi, dzeramnaudas 
 

 

Pieteikšanās ceļojumam: 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 02.02. EUR 150 līdz 30.03. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Atteikšanās no ceļojuma:  
atteikšanās datums līdz 02.02. pēc 02.02. pēc 30.03. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 150 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 16.04. 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. ID karte nav derīgas ekskursijā uz  

Bosniju – Hercegovinu!! Papildus dokumenti nepilngadīgajiem, 

ja vēlas doties ekskursijā uz Bosniju-Hercegovinu: dzimšanas  
apliecība vai notariāli apstiprināta tās kopija. Ja ceļo bez  

vecākiem – notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja.   
 

 



 

 Pieteikšanās ekskursijām: 
Lai ekskursijās vieta būtu garantēta, iesakām tās rezervēt iepriekš, apmaksājot ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms ceļojuma! 

Jūsu vieta ekskursijā tiks rezervēta tikai pēc pilnas summas apmaksas.  

Veicot bankas pārskaitījumu, lūdzam norādīt izraudzītās ekskursijas mērķi (piem., Splita vai Dubrovnika…) 

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. 

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 

 
 

Ekskursiju programma un cenas vienai personai! 
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diena notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 02.05. 

Trogir –Split – Trogir 

 

 

 

 

 

EUR 45 / 40* 

EUR 50 / 45** 

Cenā ietilpst: gids latviešu valodā, transporta izmaksas 

• Splita (UNESCO) – majestātiska Adrijas jūras piekrastes pilsēta ar Romas imperatora 

Diokletiāna rezidenci – pili, Jupitera kapelu, Horvātijas dižgaru pieminekļiem, 400 gadus 

vecajām palmām un sniegbalto jahtu ostu pie vecpilsētas mūriem 

• Trogira (UNESCO) – viena no Dalmācijas piekrastes pērlēm. Pilsētas vēsturisko centru ieskauj 

mūris ar diviem vārtiem. Rītos kanāla krastā iepretim tirgum piestāj zvejnieku laivas, piedāvājot 

svaigu lomu, bet vakaros šaurajās ieliņās iedegas krāsaini lampioni, izgaismojot krodziņus, 

kafejnīcas… Bagātā pilsētas vēsture iegūst jaunus vaibstus! 

Papildus: Diokletiāna pils Splitā 

otrdiena, 03.05. 

Trogir – Krka –Trogir 

 

 

 
 

 

 

EUR 45 / 40 * 

EUR 50/ 45** 

Cenā ietilpst: gids latviešu valodā, transporta izmaksas 

• Krkas dabas parks – neatkārtojami krāšņais kanjons, kas iemūžināts teju vai visās bijušās 

Dienvidslāvijas indiāņu filmās ar slavenā Gojko Mitiča piedalīšanos, patiesi jums atgādinās kaut 

ko no mežonīgo Rietumu eksotikas 

• Zadara – trīs tūkstoši gadus veca pilsēta, kas atrodas uz skaistas krasta līnijas Horvātijas 

ziemeļu daļā, Dalmācijas piekrastē. Vecpilsēta piedāvā fantastiskus apskates objektus, tostarp 

romiešu drupas, viduslaiku arhitektūras pieminekļus, daudzas vecās baznīcas un, protams, 

Jūras ērģeles – savdabīgas stabules, kurās dabas melodiju spēlē viļņi un vējš 
Papildus: ieejas maksa Krk dabas parkā 200/120 HRK (~26.70/16 EUR), Diokletiāna pils Splitā 

trešdiena, 04.05. 

Trogir – Imotski – 

Medžugorje – 

Trogir 
 

 

 

 

EUR 60 / 55* 

EUR 65 / 60** 

Cenā ietilpst: gids latviešu valodā, ieejas maksa pie ūdenskrituma un ezeriem, transporta izmaksas 

• Imotski – Horvātijas un Bosnijas Hercegovinas robežpilsētiņa starp  interesantiem ezeriem: 

Crveno Jezero (Sarkanais ezers), kas ir trešā dziļākā karsta kritene pasaulē – 530 m! ( ~87 m no 

šī unikālā dabas veidojuma atpaliek pat slavenais Manhetenas debesskrāpis Empire State 

Building  Ņujorkā). Modre Jezero (Zilais ezers), kurā var izpeldēties, tiesa, pēc prāva kāpiena... 

• Kravicas ūdenskritums pārsteidz ar Trebižacas ūdeņu bagātību un ainaviskumu 

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

starp kaļķakmens kalniem. Tā arī cēlies ciemata nosaukums: Medjugorje – “vieta starp 

kalniem”. 1981.gada 24.jūnijā Crnica kalnā esot notikusi pirmā Dievmātes parādīšanās, 

pateicoties kurai  Medžugorje piesaista miljonus ticīgo un arī neticīgo… 

ceturtdiena, 05.05. 

Trogir–Dubrovnik– 

Trogir  
 
 

EUR 67 /64* 

EUR 72/ 69** 

Cenā ietilpst: gids latviešu valodā,  gids krievu valodā Dubrovnikā, transporta izmaksas 

• 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.  Vēsturiski Dubrovnika reiz bijusi galvaspilsēta Ragusas Republikai (1358-

1808). Pateicoties gleznainajai atrašanās vietai, skatam uz mierīgajiem un zilajiem Adrijas jūras 

ūdeņiem, pilsēta kļuvusi par vienu no pasaules visburvīgākajām pilsētām. 
  

* cena bērniem līdz 16 gadu vecumam (ieskaitot) 

** cena, ja piesakāties uz vietas (dienu vai vairākas pirms paredzētās ekskursijas) 

2022 

http://www.twitter.com/impro_celo

