
          

ATPŪTA KVARNERA  

LĪCĪ HORVĀTIJĀ  
                                    JAUNUMS     

           17.09. – 24.09.        8 dienas EUR 670 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

7 NAKTIS 3* VIESNĪCĀ AD TURRES CRIKVENICĀ AR  

BROKASTĪM UN VAKARIŅĀM 
 

datums, maršruts notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 17.09. 

Rīga – Rijeka – Crikvenica 

 
 

*** viesnīca Crikvenicā 

• 07:35 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā  

(iepretim airBaltic birojam)   

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

• brauciens uz viesnīcu Ad Turres Crikvenicā 
pirmdiena, 18.09. 

Crikvenica  

 

 

 

 

 

*** viesnīca Crikvenicā 

• atpūtas diena Crikvenicā. Izbaudiet pludmales, līčus, piejūras promenādes 

un dažādas sporta aktivitātes. Crikvenicas Rivjēra stiepjas 28 km gar piekrasti, 

bagāta ar dabiskiem līčiem, smilšainām un oļu pludmalēm. Pludmales 

piemērotas visu vecumu cilvēkiem, cilvēkiem ar invaliditāti, jauniešiem, 

ģimenēm ar bērniem un pat mājdzīvniekiem. Šī piekraste piemērota visiem 

sporta veidiem: peldēšanai, niršanai, ūdensslēpošanai, burāšanai, pludmales 

volejbolam, handbolam, futbolam, riteņbraukšanai, tenisam, sporta 

makšķerēšanai utt. 

otrdiena - piektdiena 

19.09. – 22.09. 

**** viesnīca Crikvenicā 

• atpūta pie Adrijas jūras Crikvenicā vai ekskursiju programma  

      (pilnas dienas programma) 

sestdiena, 23.09. 

Crikvenica  

*** viesnīca Crikvenicā 

• atpūta pie Adrijas jūras Crikvenicā 

 

svētdiena, 24.09.  

Crikvenica – Rijeka – Rīga  
• transfērs uz Rijekas lidostu 

• 11:40 - 15:00 airBaltic lidojums Rijeka – Rīga   
 

        

  

  

   
    

 

 

 

 

 

 

2023 



    Piemaksa par komfortu  

  piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu             

 (pēc izvēles vai tad, ja nav ar ko dalīt divvietīgu) 

EUR 150 

   

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

• airBaltic lidojumi Rīga – Rijeka – Rīga; lidostu nodokļi,  

   nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg, ēdināšana nav iekļauta;  

• transporta pakalpojumi saskaņā ar programmu;  

• 7 naktis divvietīgās istabās viesnīcā Ad Turres Crikvenicā ar dušu/WC,  

brokastīm un vakariņām;  

https://www.jadran-crikvenica.hr/en/holiday-resort-ad-turres-crikvenica 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojums latviešu valodā; 

• 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 

 
   Ceļojuma cenā neietilpst:  

• ekskursiju programma 19.09.-22.09.;  
• pusdienas;  
• paldies personālam ~2 EUR dienā 

 
   Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 200 līdz 17.06. EUR 250 līdz 17.08. 

    Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

    jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

 

   Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 17.06. pēc 17.06. pēc 17.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 250 visa summa 

         Iemaksāto summu vēlākais divas nedēļas pirms brauciena var  

         pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā.  

 
   Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:  

LR pilsoņa pase/ID karte vai LR 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, 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 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

https://www.jadran-crikvenica.hr/en/holiday-resort-ad-turres-crikvenica
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte


                            Ekskursiju programma un cenas vienai personai! 

ATPŪTA KVARNERA LĪCĪ 

HORVĀTIJĀ  
             

Cenā ietilpst: Impro gida pakalpojums latviešu valodā, transports (autobuss, minibusi, kuģītis), vietējā gida pakalpojums. 

Ekskursijas var tikt mainītas vietām (laika apstākļu vai citu no Impro neatkarīgu iemeslu dēļ). 
 

diena, maršruts notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 19.09. 

Crikvenica – Plitvice - 

Crikvenica 

Ekskursijas diena uz Plitvici 

• 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  

Ekskursijas cena:  EUR 45 - transporta un gida pakalpojums. 

Papildus: ieejas maksa Plitvices dabas parkā 34/14 (līdz18 g.v.) EUR, jāpiesaka un jāapmaksā  

                 birojā līdz 07.09. 

trešdiena, 20.09. 

Crikvenica – 

Postojna - 

Crikvenica 

 

Postojnas alas un Predjamas pils Slovēnijā 

• Predjamas pils – viena no leģendām apvītākajām alu pilīm Eiropā. Tā atrodas pa vidu 123 m 

augstai klintij un ilgus gadus bijusi mājvieta slovēņu Robinam Hudam 

• Postojnas stalaktītu alas. Viesošanās Pivkas upes veidotajā karsta alu sistēmā. Vairāk nekā 

stundu ilgajā ekskursijā būs iespēja braukt ar alu vilcieniņu, apskatīt daudzos karsta veidojumus 

(stalaktīti, stalagmīti, pīlāri). Jāņem vērā, ka alās visu gadu ir vēss un mitrs, tāpēc būs vajadzīga 

silta jaka un ērti apavi! 

Ekskursijas cena:  EUR 45 - transporta un gida pakalpojums.  

 Papildus: kompleksā biļete Postojnā un Predjamā 41 EUR (apmaksa uz vietas) 

ceturtdiena, 21.09. 

Crikvenica – Pula - 

Rovinja - Crikvenica 

Istras pussala 

• Pula - senākā pilsēta Adrijas jūras austrumu piekrastēir pazīstama ar vienu no sešiem lielākajiem 

romiešu laika amfiteātriem pasaulē! (UNESCO) 

• Roviņja – uz kaļķakmens klints celtās pilsētas šaurās ieliņas, ūdenī iegrimušie namu kvartāli un 

tūristus vilinošā tirgotāju burzma promenādē izstaro īpašu auru, šad tad atgādinot par kādreiz 

varenās Venēcijas valsts tuvumu un ietekmes spēku 

• Limas fjords jeb Limas kanāls ir daļa no 35 kilometrus garās ielejas, kas gandrīz sasniedz 

Pazinu, kas atrodas Istras centrā. Kanāls ir 12 kilometrus garš un abās tā malās paceļas stāvi, līdz 

pat 200 metriem augsti, krasti. Daudzo zemūdens avotu dēļ, jūra šeit ir ar samazinātu 

sāļumu un ārkārtīgi bagāta ar planktonu. Tāpēc Limas kanāls ir pazīstams kā zivju un 

vēžveidīgo audzētava. Iesakām austeru degustāciju 
Ekskursijas cena:  EUR 50/45 (līdz 16.g.v.) – transporta, gida pakalpojums, ieejas maksas.  

Papildus: austeru degustācija ~15 EUR (apmaksa uz vietas) 

piektdiena, 22.09. 

Crikvenica – Krka - 

Crikvenica 

Ar kuģīti apkārt Krkas salai 

• pilnas dienas brauciens ar kuģīti apkārt Krkas salai. Apmeklēsim Bašku, kur uzkavēsimies, lai 

apskatītu šo brīnišķīgo pilsētu ar vienu no skaistākajām pludmalēm Adrijas jūrā. Pēc tam kuģosim 

uz Krkas pilsētu, kur redzēsiet vecpilsētas akmens mūrus, pastaigas vai pelde jūrā. Brauciena 

laikā jūs redzēsiet skaistus līčus un pludmales. Pēc Krkas pilsētas dodamies uz Njivici - nelielu, 

bet modernu kūrortu. Atceļš pa jūras šaurumu zem lielā tilta, kas savieno cietzemi un Krkas salu, 

un vakarā atgriešanās Crikvenicā 

Ekskursijas cena:  EUR 50 - brauciens ar kuģīti un grupas vadītāja pakalpojumi 
 

Pieteikšanās ekskursijām: Lai ekskursijās vieta būtu garantēta, tās jārezervē un jāapmaksā kopā ar gala maksājumu! 

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. 

Atsakoties no ekskursijas līdz 14 dienas pirms ceļojuma, jūs zaudējiet 10 EUR, mazāk kā 14 dienas pirms – visu summu. 

 
 

  

 

IMPRO, RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
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