
 
 

 

 

 

 

 

2023 

DUBROVNIKA UN BOSNIJAS 

& HERCEGOVINAS  LOKS  
 

 

 

 03.10. – 09.10. 7 dienas EUR 815 
diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 03.10. 

Rīga – Dubrovnika   

 

 

 

 

 ***viesnīca Trebinjē 

• 07:35 pulcēšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 09:35 – 11:15 airBaltic lidojums Rīga – Dubrovnika 

• 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, kurus 1991. g. velti mēģināja sagraut serbu 

artilērija un flote. Iespēja baudīt jūras veltes un doties izbraucienā ar kuģīti uz 

Lokrumas salu 

trešdiena, 04.10. 

Trebinje – Počitelj - 

Mostara 

 

 

 

 

 ***viesnīca Mostarā 

• Trebinje pazīstama kā "saules un platāna koku pilsēta", un tiek uzskatīts par vienu no 

skaistākajām pilsētām Bosnijā un Hercegovinā 

• Počitelj – izcili saglabājies viduslaiku nocietinātais ciematiņš no Osmaņu impērijas 

laikiem. Iespaidīga šķiet arī vairāk nekā 400 gadus vecā ciprese pie Hadži Alije mošejas 

• Medžugorje ir ciems Rietumhercegovinā, kas atrodas nelielā, bet ļoti skaistā ielejā 200 m 

v.j.l. starp kaļķakmens kalniem. 1981.gada 24.jūnijā Crnica kalnā esot notikusi pirmā 

Dievmātes parādīšanās, pateicoties kurai  Medžugorje piesaista miljonus ticīgo… 

• Kravicas ūdenskritums pārsteidz ar Trebižacas ūdeņu bagātību un ainaviskumu 

ceturtdiena, 05.10. 

Mostara – Bajina 

Bašta 

 

*** Bajina Bašta 

• 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 

• Etno ciems Mačkovacā   

piektdiena, 06.10. 

Bajina Bašta –   

Višegrada - Sarajeva 

***robeža Sarajevā 

• 09:00-12:30 kruīzs pa Drinas upes kanjonu uz Višegradu. Izbaudīsim 52 km braucienu 

ar kuģīti pa Drinas upi, cauri kanjonam, kurš ir 3 dziļākais pēc Taras un Kolorādo 

• Višegrada ar Mehmeda pašā Sokoloviča tiltu, kas ir iekļauts UNESCO Pasaules 

mantojuma sarakstā un Emira Kusturicas filmēšanas pilsētiņu Andričgradu 

sestdiena, 07.10. 

Sarajeva – Jajce 

 

 

***Jajce 

• Sarajeva - pilsētas senākā daļa ir bagāta ar vēsturiskiem pieminekļiem. Tās austrumos ir 

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

atstātais mantojums 

• Visoko piramīdas - piramīdas tuneļis Rāvne, arheoloģisaisā parks, saules un mēness 

piramīdu apskate un izzināšana 

svētdiena, 08.10. 

Jajce - Trogira 

 

***pie Trogiras 

• Jajce – viena no ainaviskākajām Bosnijas & Hercegovinas pilsētiņām, kura lepojas ar 

cietokšniem, romatisku vecpilsētu un ūdenskritumiem (pretendē uz iekļaušanu UNESCO 

Pasaules kultūras mantojuma sarakstā) 

• brīvais vakars atpūtai 

pirmdiena, 09.10. 

Splita – Rīga  

• transfērs uz Splitas lidostu 

• 11:50 – 15:25 airBaltic lidojums Splita  – Rīga 
 

 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Mehmeda_pa%C5%A1%C4%81_Sokolovi%C4%8Da_tilts
https://lv.wikipedia.org/wiki/UNESCO_Pasaules_mantojuma_saraksts
https://lv.wikipedia.org/wiki/UNESCO_Pasaules_mantojuma_saraksts
https://lv.wikipedia.org/wiki/Emirs_Kusturica
https://lv.wikipedia.org/wiki/Andri%C4%8Dgrada


         Piemaksa par komfortu 

Piemaksa par vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 130 
 

   Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Dubrovnika; Splita – Rīga, lidostu nodokļi,  

     nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, bez ēdināšanas;  
• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• nakšņošana un brokastis **/***viesnīcās divvietīgās istabās 

     ar WC/dušu, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

• ceļojuma apdrošināšana ar COVID-19 segumu (ceļojuma atcelšanas  

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam). Lūgums noformēt un ņemt  

līdzi arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru  

medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!  

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

     Ceļazīmes cenā neietilpst 

• ieejas maksa apskates objektos 

• paldies apkalpojošajam personālam atbilstoši konkrētās  

     valsts tradīcijām un tūrisma industrijas prasībām. Tās tiks maksātas 

     tiešajiem pakalpojumu sniedzējiem  

          Iespējamās papildizmaksas    (2022.gada cenas)                       EUR 

vecpilsētas forti Dubrovnikā 35 

kuģītis uz Lokrumas salu 25 

Kravicas ūdenskritums 5 

kruīzs pa Drinas upi 25 

Visoko piramīdas 15 

Mačkovacas etno ciems 10 

Andričgrada 10 
 

     Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 04.07. EUR 300 līdz 02.09. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 
 

    Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 04.07. pēc 04.07. pēc 02.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 400 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 16.09. iespējams pāradresēt citai  

personai, kura vēlas  doties minētajā ceļojumā 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

LR pilsoņa 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 namāMerķeļa 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.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

