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Bosnija&Hercegovina, Serbija, Kosova, Albānija, Melnkalne 

 18.07. – 29.07. 12 dienas EUR 950 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 18.07. 
Rīga –Sarajeva 

***viesnīca Sarajevā  

• 10.25 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 12.25 – 15.25 lidojums Rīga – Stambula; 19.05-19.55 Stambula – Sarajeva 

• transfērs uz viesnīcu 

otrdiena, 19.07. 

Sarajeva - Mostara 

 

 

 

 

***viesnīca Sarajevā 

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

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

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

jaunības eliksīrs. Vietas mistisko auru pastiprina skaistā ainava 

• Sarajeva – pilsētas senākā daļa Stari Grada ir bagāta ar vēsturiskiem pieminekļiem. Tās austrumos ir 

rodamas celtnes ar izteiktām osmaņu arhitektūras iezīmēm, bet rietumos – Habsburgu atstātais 

mantojums 

trešdiena, 20.07. 

Sarajeva - Zlatibora 

 

***viesnīca 

Zlatiborā 

• Šarganska Osmica – brauciens Mokra Gora kalnos pa vienu no interesantākajiem Eiropas retro stila 

šaursliežu dzelzceļiem. Te ir uzņemta filma Dzīve ir brīnums 

• pasaulslavenā kinorežisora Emira Kusturicas kino ciems kalnos Mecavnik dreven grad 

• Sirogojno etnogrāfiskajā ciematiņā var izbaudīt seno serbu amatnieku vidi, apskatīt un iegādāties 

serbu rokdarbnieču darinājumus 

ceturtdiena, 21.07. 

Zlatibora – Mokra 

Gora –Sirogojno –
Sjenice 

***viesnīca pie Sjenices 

• diena Uvaca dabas rezervātā – brauciens ar kuģīšiem, vērojot unikālo parka faunu. Šajā rezervātā 

patvērumu radušas vairāk nekā 104 putnu sugas, ieskaitot retumu - Baltgalvas grifu. Apmeklēsim 

stalaktītu alu, kurā savdabīgas skulptūras veidojusi daba. Nelielais pārgājiens kalnos uz skatu platformu 

ļaus noraudzīties Uvacas upes mesto līkumu (meandru) un mežaino kalnu izteiksmīgajā panorāmā. 

Labsajūtai - kalnu pārgājienā rekomendējam atbilstošus (slēgtos) apavus ar protektoriem! 

piektdiena, 22.07. 

Sjenice - Prizrena  
 

 

 

 

***viesnīca Prizrenā 

• 13. gadsimtā celtais Pejas (Pejës) klosteris (UNESCO)savulaik galvenā baznīca un mauzolejs serbu 

pareizticīgo baznīcas arhibīskapiem. Cauri gadsimtiem un vēstures līkločiem saglabājis savu 

nozīmību. Serbu viduslaiku arhitektūras paraugs 

• Prizrena – viena no skaistākajām Kosovas pilsētām atrodas Sharr kalnu pakājē pie Bistricas upes. 

Vēsturiskajā centrā lieliski saglabātas pagātnes liecības no Bulgāru valsts un Osmaņu impērijas 

laikiem, radot raibu raibo arhitektūras stilu sajaukumu. Vakars Prizrenā, kuras dzīvīgajos un tajā pašā 

laikā nesteidzīgajos krodziņos pie upes katrs var atrast savai gaumei atbilstošu maltīti 

sestdiena, 23.07. 

Prizrena – Skopje – 

Tetovo- Ohrid 
***viesnīca pie Ohridas 

• Skopje - Ziemeļmaķedonijas galvaspilsēta un lielākā pilsēta ar romiešu akveduktu, bizantiešu Svētā 

Panteleimona baznīcu un Stefana Dušana laikā celto akmens tiltu pār Vardaras upi 

• ainaviskais Matkas kanjons - viens no populārākajiem brīvdabas galamērķiem Maķedonijā 

• savdabīgā, 15. gadsimtā celtā Tetovo mošeja (Шарена Џамија), saukta arī par Krāsoto mošeju 

svētdiena, 24.07. 

Ohrida – Pogradeca 

 
 
***viesnīca pie Ohridas 

• Ohridas pilsēta – Maķedonijas dārgakmens (UNESCO), kas ir uzskatāma par Balkānu Jeruzalemi, jo 

tajā bija 365 baznīcas. Katrai dienai sava! Lai gan līdz mūsu dienām saglabājušās tikai dažas… 

• St. Naum klosteris Ohridas ezera krastā atrodas Galīcijas nacionālajā dabas parkā, netālu no 

avotiem, kas ietek Ohridas ezerā. Klosteri Sv. Naums dibināja 905. gadā. Klostera teritorijā atrodas 

vēlmju aka, kurā, iemetot monētu, varat kaut ko vēlēties! 

pirmdiena, 25.07. 

Ohrida – Berate  
 

 
 

***viesnīca pie 

Berates 

• Berate (UNESCO)– viena no Albānijas skaistākajām pilsētām, ko dēvē arī par 1000 logu pilsētu. 

Berates lepnums ir baltās Osmaņu impērijas laika mājas, kas pakāpjas kalnā pretī 14.gadsimtā 

celtajai citadelei. Šī ir slavenā fresku mākslinieka Onurfi pilsēta, kura darbi ir apskatāmi muzejā, kas 

ir iekārtots Berates pils teritorijas klosterī 

• vīna degustācija omulīgā ģimenes vīna darītavā pie Berates. Iepazīsimies ar Albānijas populārākā 

vīna reģiona vīniem. Ģimene dalīsies savā gadu gaitā uzkrātajā pieredzē, atklās mums vīna 

gatavošanas noslēpumus un receptes. Degustēsim uzvarētājus baltvīnu un sarkanvīna kategorijās! 



otrdiena, 26.07. 

Bearte – Tirāna - 
Kruja 

 

 

***viesnīca pie 

Krujas 

• Albānijas galvaspilsēta Tirāna, krāsainās un daudzpusīgās pilsētas apskate ar viesošanos 

senākajā Mošejā Et’hem Bey, pastaiga cauri Enveras Hodžas celtajai Bloka teritorijai ar iespēju 

apmeklēt pazemes bunkurus un krāšņais Skanderbeka laukums, ieskauts valdības māju lokā. 

Pacelšanās ar gaisa tramvajiņu uz Dajti kalniem, kur iespēja baudīt brīnišķīgus  

• Kruja – romantiskā Albānijas kalnu pilsētiņa atklās ne tikai lielisku panorāmas skatu no Sari 

Saltiki kalna uz apkārtni, apmeklējot musulmaņu svētvietu ar alu un avotu, kura ūdens ir 

dziedinošs. Pilsētā apmeklēsim etnogrāfisko muzeju 

trešdiena, 27.07. 

Kruja - Skodra 

***viesnīca Škodrā 

• ekskursija uz Koman ezeru un Šalas (Shala) upe – gleznains izbrauciens ar laiviņu pa ezeru un 

tirkīzzilo upi, līdz klinšu ieskautai un no ārpasaules paslēptai pludmalei, ko mēdz dēvēt par Albānijas 

Paradīzi vai Albānijas Taizemi 

ceturtdiena, 28.07. 

Skodra – Virpazar – 
Podgorice 

 ***viesnīca Podgoricē 

• Skadaras ezers – uz robežas starp Albāniju un Melnkalni – lielākais ezers Balkānos. Dziļākās dzelmes 

ezerā veido zemūdens avotu izplūdes vietas, kur ezera dziļums sasniedz pat 44 m. Ezerā reģistrētas 270 

putnu sugas, tai skaitā pelikāni. 1983. gadā izveidots Skadaras ezera nacionālais parks. Brauciens 

ar kuģīti pa ezeru, baudot mieru un harmoniskas ainavas! Zivju pikniks 

piektdiena, 29.07. 
Podgorice -Rīga 

• transfērs uz lidostu 

• 09.25-12.10 lidojums Podgorice – Stambula; 16.00-18.50 Stambula - Rīga 
 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 200 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• Turkish airlines lidojums Rīga – Sarajeva; Podgorice –Rīga,  

nododamā bagāža 30 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana;  

• 11 naktis viesnīcās divvietīgās istabās ar dušu/WC, brokastis;  

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• IMPRO grupas vadītāja - gida un vietējo gidu pakalpojumi;  

• veselības apdrošināšana ar COVID-19 segumu 
 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

•  pusdienas, vakariņas, ieejas maksa apskates objektos 
 

Iespējamās papildizmaksas (2021. gada cenas)                       EUR                

Serbija vilcieniņš Zlatiboras kalnos  15  

Sirogojno ciemats 3 

Uvac  visas dienas programma ar pusdienām no 30  

Melnkalne kuģītis pa Skadaras ezeru + pikniks 22 

Kosova Pejas klosteris 5 

Albānija Gaisa tramvajs Dajti 7 

 transfērs uz skatu laukumu Krujā no 4 

 vīna degustācija 15 

 brauciens ar laivu pa Šalas upi 20 

 muzeja apmeklējums Beratē 4 

 bunkuri 5 

Ziemeļmaķedonija brauciens ar kuģīti pa ezeru no 15   

Matkas kanjons (kuģītis, alas) 12 

!! Muzejiem, ēdienreizēm, izklaides pasākumiem jāņem līdzi EUR, kuri tiks 

 samainīti uz vietējām valūtām  
 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 20.04. EUR 350 līdz 06.06. 

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 06.06. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 400    visa summa 

Iemaksāto summu līdz 01.07. iespējams pāradresēt citai personai,  

   kura vēlas doties minētajā ceļojumā 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas ir derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. Papildus nepilngadīgajiem: dzimšanas apliecība vai notariāli 

apstiprināta tās kopija. Ja ceļo bez vacākiem - notariāli apstiprināta viena vecāka atļauja. LR nepilsoņiem par vīzu iegūšanas 

iespējām lūdzam interesēties vismaz 3 mēnešus pirms brauciena!  
 

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 
 

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

