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Horvātija skolēnu brīvdienās! 

Īpaši izdevīgs ģimenēm ar bērniem! Bērniem līdz 16 gadiem cena - EUR 360! 

 

 
 

 22.10. - 29.10. 8 dienas EUR 440 

diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 22.10 

Rīga – Ostrava 

***viesnīca pie Ostravas 

• 07.00 izbraukšana no Rīgas autoostas. 06:45 tikšanās Rīgas autoostā, dzelzceļa pusē, 

starptautisko autobusu izkāpšanas platformā, pie Impro zīmes 

• brauciens caur Lietuvu, Poliju. Vēla ierašanās viesnīcā Čehijā 

svētdiena, 23.10. 

Ostrava – Grāca – Ličko 

Lešce 

   

 ***viesnīca pie Plitvices 

• brauciens caur Čehiju, Austriju, Slovēniju 

• neliela pastaiga pa Grācu, kas bieži tiek saukta arī par dārzu pilsētu. Grācas simbols ir 

pulksteņa tornis, kas atrodas pilskalnā un redzams jau no liela gabala, bet sasniedzams, kāpjot  

pa stāvām trepēm 

• naktsmītne jau Horvātijā pirms Plitvices nacionālā parkā 

pirmdiena, 24.10. 

Ličko Lešce – Plitvice –  

Okrug Gornji 
 

apartamenti Čiovo salā 

Okrug Gornji  

• Plitvices nacionālais parks (UNESCO) – vienu no Horvātijas dabas brīnumiem veido mežoti 

dižskābaržu pakalni, kuros pamanījušies iegulties 16 ezeri, kas savienoti ar kaskāžu 

ūdenskritumiem. Jūs gaida jauka pastaiga gar klinšu ieskautajiem ūdeņiem un brauciens ar kuģīti 

pa Kozjaka ezeru  

Parka apmeklējuma biļete 25 EUR (16 EUR līdz 16 g.v.) apmērā jāpiesaka IMPRO līdz 29.09. 

• nacionāla maltīte horvātu krodziņā pārbrauciena laikā uz Adrijas jūras piekrasti 

otrdiena, 25.10. 

Okrug Gornji – Klis –  

Split – Okrug Gornji   

 

apartamenti Čiovo salā 

Okrug Gornji 

• senais Klisas cietoksnis, kas jau kopš romiešu laikiem paslēpies Kozjaka un Mozora kalnu 

pakājē, kalpo kā kalnu vārti, savulaik tas sargājis piekrastes iedzīvotājus no ienaidniekiem. Pils 

mūri kalpojuši arī par skatuvi kinofilmai "Troņu spēles" 

• Splita – majestātiskā Adrijas jūras piekrastes pilsētā ar Romas imperatora Diokletiāna rezidenci – 

pili (UNESCO) un sniegbalto jahtu ostu pie vecpilsētas mūriem 

• vakars Trogirā (UNESCO) – dēvēta par balto akmens skaistuli  

trešdiena, 26.10. 

Okrug Gornji – Imotski –

Okrug Gornji  
 

 

 

apartamenti Čiovo salā 

Okrug Gornji 

• Vranjača stalaktītu alas (kopējais garums ir 360 m) – pirmās Horvātijā, kuras tika aprīkotas ar 

elektrisko apgaismojumu, lai apmeklētāji varētu priecāties par Dabas mākslas darbiem 

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

Crveno Jezero (Sarkanais ezers – trešā dziļākā karsta kritene pasaulē–530m ), Modre Jezero 

(Zilais ezers – Imotski centrā)  

• dosimies uz Neretvas upes auglīgo ieleju, kur varēsiet baudīt pašu vākto jauno mandarīnu 

ražu. Pēc tam – vizināšanās ar īpašām laivām pa Neretvas upes kanāliem. Pēc kārtīga darba 

pienākas arī kārtīga maltīte! 

ceturtdiena, 27.10. 

Okrug Gornji – Zadara – 
Karlovac 

***viesnīca Karlovacā 

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

Dienvidslāvijas indiāņu filmās ar slavenā Gojko Mitiča piedalīšanos, patiesi atgādina kaut ko no 

mežonīgo Rietumu eksotikas 

• Zadaras vecpilsēta ar tirgu, jūras ērģelēm Morske orgulje – savdabīgas vēja stabules... 

piektdiena, 28.10. 

Karlovac – Ptuj – 
Čenstohova 

***viesnīca Čenstohovā 

• ūdensprieki Slovēnijas termālo ūdeņu kompleksā – kalniņi, baseini, burbuļvannas – viss, lai 

jūsu miesa un dvēsele tiktu pozitīvi uzlādēta jaunam darba cēlienam Latvijā, bet mājupceļš liktos 

nedaudz īsāks 

• brauciens caur Austriju, Čehiju un Poliju 

sestdiena, 29.10. 

Čenstohova – Rīga  
• brauciens cauri Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Latvijā pēc 23.00 

 



       Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 150 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 140 

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 360 

*vienvietīgo numuru un autobusa papildvietu skaits ierobežots 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā;  
• 4 naktis divvietīgās istabās viesnīcās (atbilstoši aprakstam) ar 

dušu/WC, brokastis un 3 naktis apartamentos 4 personām –  

divas izolētas istabas, dzīvojamā istaba ar aprīkotu virtuves stūrīti, 

elektrisko tējkannu, traukiem, TV, WC, gultas veļa, 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 

• personīgie izdevumi  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos  

• dzeramnauda apkalpojošajam personālam 
 

      Iespējamās papildizmaksas (2021.gada cenas)        HRK*       EUR                

Plitvice Plitvices nacionālais parks  25/16 

 nacionālās pusdienas no 130  

Klisa  cietoksnis un alas  120/80  

Splita Diokletiāna rezidence – pils 40   

Imotski ezeri  no 6 

Neretvas ieleja vizināšanās ar laivu, maltīte  no 22 

Krka Krka nacionālais parks 110/70  

Slovēnija baseinu komplekss   ~15/10 

Grāca funikulieris Šlosberga kalnā   3 
*valūtas kurss: 1 EUR ~ 7,50 HRK (Horvātijas kunas)  

  

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 100 līdz 16.08. EUR 200 līdz 22.09. 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 16.08. pēc 16.08. pēc 22.09. 

zaudētā summa EUR 50 EUR 290 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 06.10. 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, LB 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 

 
 


