
 
 

 

 

 

 

 

2023  

ADRIJAS PRINCESE 

HORVĀTIJA 
 

 

 

 
 

 

 29.04. – 06.05. 8 dienas EUR 415 

 01.10. – 08.10.   
 

    

   diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 29.04./ 

svētdiena, 01.10. 

Rīga – Ostrava 

***viesnīca  Ostravā 

• 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju, Čehiju 

svētdiena, 30.04./ 

pirmdiena, 02.10. 

Ostrava - Trogira 

 

apartamenti Okrug Gornij 

• brauciens caur Čehiju, Austriju 

• vēla ierašanās un iekārtošanās apartamentos Okrug Gornji 

Okrug Gornji atrodas Čiovo salas dienvidu piekrastē un ir tipisks dalmāciešu miestiņš ar 

vispopulārāko un garāko šīs salas pludmales zonu. Plašie Adrijas jūras līči kļuvuši par tūristu 

iemīļotu atpūtas vietu, nodrošinot gan laisku ļaušanos saules peldēm, gan aktīvu atpūtu un ūdens 

priekus 

pirmdiena, 01.05./ 

otrdiena. 03.10. 

Trogira  

 

 

 

 

 

 

 

apartamenti Okrug Gornij 

• atpūta Dalmācijas pie jūras VAI izbrauciens ar katamarānu Adrijas jūrā no Trogiras uz 

Šolta, Drevnik Veliki, Čiovo salām: brauciens ar katamarānu uz Šoltas salu un sena zvejnieku 

ciematiņa Maslinica apmeklējums. Saules un jūras baudīšana Drevnik Veliki salas pludmalē. 

Čiovo salā viesošanās tipiskā dalmāciešu tavernā, kur, ģitārām skanot, varēsiet baudīt mielastu, 

vīnu un izslavēto horvātu viesmīlību!  

• jūras cienītājiem iespējama mierpilna atpūta Dalmācijas piekrastē. Adrijas jūra ir viena no 

tīrākajām un arī sāļākajām jūrām Eiropā. Tikai jāņem vērā – reti kur tā būs smilšu pludmale, 

biežāk akmeņaina, reizēm sastapsiet arī kādu adatainu iemītnieku...jūras ezi  

• Trogira (UNESCO) – pilsēta uz salas Adrijas jūrā, dēvēta par balto akmens skaistuli, piedāvā 

pastaigu pa līkumotām, šaurām ieliņām, mākslas bodītes, zivju krodziņus un ielu kafejnīcas zem 

zilajām debesīm... 

otrdiena, 02.05./ 

trešdiena, 04.10. 

Trogira – Splita – Krka - 
Trogira 

 

 

 

apartamenti Okrug Gornij 

• Splita – majestātiska Adrijas jūras piekrastes pilsēta ar Romas imperatora Diokletiāna rezidenci – 

pili (UNESCO), sniegbalto jahtu ostu pie vecpilsētas mūriem  

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

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

mežonīgo Rietumu eksotikas 

• nacionāla maltīte horvātu etnogrāfijas brīvdabas sētā Etnoland – horvātu nacionālā  

vide ir labs ieskats gan prātam, gan sajūtām Horvātijas senatnē: vīns, mājas rakija un pēc sentēvu 

receptes tikko izcepta maize ar Pršut šķiņķi uzkodā 

trešdiena, 03.05./ 

ceturtdiena, 05.10. 

Trogira – Zadara – 

Šibenika - Trogira 

 

 

 

apartamenti Okrug Gornij 

• 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 

• Šibenika pilsētā, kas pirmoreiz vēsturē minēta jau 11.gs. kā Castrum Sebenici - trīsstūrveida 

cietokšņpilsēta, renesanses periodā bijusi Horvātijas mākslas centrs un vēl šodien lepojas ar balto 

Sv.Jēkaba katedrāli (UNESCO), kura piedzīvojusi pamatīgu restaurāciju ne tikai pateicoties 

cienījamam vecumam (vairāk kā 500 gadiem), bet arī 1991.gada apšaudes rētām 

 



ceturtdiena, 04.05./ 

piektdiena, 06.10. 

Trogira – Plitvice – 
Zagreba 

***viesnīca Zagrebas 

apkaimē 

• 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 no 25/8 EUR apmērā 

(pieaug./līdz 18.g.v.) jāpiesaka un jāapmaksā pirms ceļojuma 

• nacionāla maltīte horvātu krodziņā pa ceļam uz Zagrebu 

otrdiena, 05.05./ 

trešdiena, 07.10. 

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 

trešdiena, 06.05./ 

ceturtdiena, 08.10. 

Čenstohova  – Rīga 

• brauciens caur Poliju un Lietuvu 

• ierašanās Rīgā pēc 23.00 

Piemaksa par komfortu 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu tranzītviesnīcās 

un vienvietīgu istabu 2-istabu apartamentā 
EUR 180 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 240 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

• transporta pakalpojumi – komfortabls autobuss ceļojuma laikā ;  

• nakšņošana (atbilstoši maršruta aprakstam)  2/3* viesnīcās: 

divvietīgās istabās ar WC un dušu, brokastis;  
• nakšņošana 4 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) 4-vietīgos apartamentos 

   bez brokastīm, u.c. ēdienreizēm;  

Apartamentu aprīkojums: dažādi iekārtoti apartamenti (4 personām)  

ar divām izolētām istabām, dzīvojamo istabu, TV, aprīkotu virtuves  

stūrīti (elektrisko tējkannu, traukiem), centrālā gaisa kondicionēšanas  

sistēma, duša, WC, gultas veļa. 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi, vietējais gids Splitā (krievu val.); 

• ceļojuma apdrošināšana ar Covid-19 segumu (ceļojuma atcelšanas 

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam). Iesakām noformēt un ņemt līdzi 

bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK). Uzziņai: 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak karte 

Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; 

• pusdienas, vakariņas, brokastis apartamentos; personīgie izdevumi  

Iespējamās papildizmaksas                         EUR  

Plitvice Plitvices nacionālais parks no 25/8 

 maltīte horvātu krodziņā no 16 

Trogira brauciens ar kuģi, maltīte, vīns no 30 

Krk Krk nacionālais parks 16 

Etnoland brīvdabas lauku sēta, maltīte no 28 

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 150 līdz 29.02./01.08. EUR 200 līdz 29.03./01.09. 

•  ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu                                   Apartamenti Vranjica Belvedere        

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 

29.02./01.08. 

 pēc 

29.02./01.08. 

pēc 

29.03./01.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 200 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 15.04./15.09. var pāradresēt citai personai, 

kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros, nodokļu un 

nodevu izmaiņu gadījumos, kā 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 

 
•  

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak%20karte
http://www.twitter.com/impro_celo

