
              

ATPŪTA PIE ADRIJAS 

JŪRAS NEUMĀ  
     JAUNUMS     

           17.06. – 24.06.        8 dienas      EUR 635 

           29.07. – 05.08.   

           12.08. – 19.08.   
 

 

 

 

 

 

 

7 NAKTIS 4* VIESNĪCĀ JADRAN NEUMĀ AR  

BROKASTĪM UN VAKARIŅĀM 
 

datums, maršruts notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 17.06., 29.07., 12.08.  

Rīga – Dubrovniki  – Neuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**** viesnīca Jadran Neumā 

• 07:35 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic 

birojam)   

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

• 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. 

Ekskursijas laikā – panorāma no Minčetas forta 

• iespēja baudīt jūras veltes un doties izbraucienā ar kuģīti uz 

Lokrumas salu - pelde Adrijas jūras lagūnās, pastaiga pa olīvu birzi un 

pīniju audzēm kopā ar pāviem… 

• brauciens uz viesnīcu Neumā 
svētdiena, 18.06., 30.07., 13.08.  

Neuma 

**** viesnīca Jadran Neumā 

• atpūtas diena Neumā 

• Neuma – Bosnijas un Hercegovinas vienīgā pilsēta Adrijas jūras krastā.  

pirmdiena - ceturtdiena 

19.06. - 22.06. 

31.07. – 03.08. 

14.08. – 18.08. 

**** viesnīca Jadran Neumā 

• atpūtapie Adrijas jūras Neumā vai ekskursiju programma  

      (pilnas dienas programma) 

piektdiena, 23.06., 04.08., 18.08. 

Neuma 

**** viesnīca Jadran Neumā 

• atpūta pie Adrijas jūras Neumā 

 

sestdiena, 24.06., 05.08., 19.08. 

Neuma – Dubrovniki – Rīga  
• transfērs uz Dubrovniku lidostu 

• 11:55-15:30 lidojums Dubrovniki – Rīga   
 

        

  

2023 



 7 naktis ****viesnīcā Jadran Neumā ar brokastīm un vakariņām https://www.hotel-jadran-neum.com/ 

  Viesnīca atrodas ~300 metru attālumā no pludmales.  

 
   Piemaksa par komfortu  

  piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu             

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

EUR 160 

   

   Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

   nododamā bagāža 23 kg, rokas – 8 kg, ēdināšana nav iekļauta;  
• transporta pakalpojumi saskaņā ar programmu;  
• 7 naktis divvietīgās istabās viesnīcā (atbilstoši  

   maršruta aprakstam) ar dušu/WC, brokastis, vakariņas;  

• 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 16.06.-22.06., 31.07.-03.08., 14.08.-18.08.;  
• pusdienas; 

• paldies personālam ~2 EUR dienā 

 
   Pieteikšanās ceļojumam 

grupa avanss otrā iemaksa pilna summa 

17.06.-24.06. EUR 250 līdz 17.03. EUR 200 līdz 17.05. 

29.07.-05.08. EUR 250 līdz 09.05. EUR 200 līdz 29.06. 

12.08.-19.08. EUR 250 līdz 12.05 EUR 200 līdz 12.07. 

Ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot!  

 
   Atteikšanās no ceļojuma 

zaudētā summa 17.06.-24.06. 

grupa 

29.07.-05.08. 

grupa 

12.08.-19.08. 

grupa 

EUR 125 līdz 17.03. līdz 09.05. līdz 29.06. 

EUR 320 pēc 17.03. pēc 09.05. līdz 29.06. 

visa summa pēc 12.05. pēc 12.05. pēc 12.07. 

       Iemaksāto summu vēlākais divas nedēļas pirms brauciena var  

        pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā.  

 
   Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:  

LR pilsoņa pase/ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām.  

LR nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc 

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.hotel-jadran-neum.com/
http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte


                            Ekskursiju programma un cenas vienai personai! 

ATPŪTA PIE ADRIJAS JŪRAS 

NEUMĀ 
             

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 

pirmdiena, 19.06.,  

31.07., 14.08. 
Ekskursijas diena Pelješacas pussalā 

• Stona, kas pazīstama kā sāls ieguves pilsēta, bija nozīmīgs Ragusanas Republikas militārais forts. 

Tās 900 metrus garais aizsargmūris ir pasaules slavens, jo ir otrs garākais pasaulē pēc Lielā Ķīnas 

mūra. Neskatoties uz savu militāro vēsturi, mūsdienās Stona ir neliela, gleznaina zvejnieku 

pilsētiņa 

• Mali Ston līcis ir zināms ar austeru fermām. Šeit audzētās austeres atzītas par vienu no 

labākajām pasaulē. Austeru degustācija (par papildus maksu 7 EUR) 

• peldes pussalas klusajos līcīšos un slaveno Pelješacas vīnu degustācija privātā saimniecībā (par 

papildus maksu 12 EUR) 

• atgriešanās Neumā pa jauno 2,4 km garo Peješacas tiltu, kas tika atklāts 2022.gadā 

Ekskursijas cena:  EUR 40/30 (līdz 16.g.v.) - transporta un gida pakalpojums. 

Jāmaksā uz vietas: austeru degustācija EUR 7, vīna degustācija ar uzkodām EUR 12. 

otrdiena, 20.06.,  

01.08., 15.08. 

 

Marko Polo dzimtene – Korčulas sala 

• Korčulas sala - otra lielākā Horvātijā – piedāvā lieliskas pludmales, bagātu vēstures mantojumu, 

neaizmirstamas ainavas, izcilus ēdienus un vīnus 

• ar kuģīti pārcelsimies pāri jūras šaurumam un ienirsim Korčulas pilsētas šaurajās ieliņās, atklājot 

greznas pilis un elegantas mājas 

• vīna degustācija ar uzkodām (par papildus samaksu EUR 15) 

Ekskursijas cena:  EUR 55/45 (līdz 16.g.v.) - transporta un gida pakalpojums.  

Jāmaksā uz vietas: vīna degustācija ar uzkodām EUR 15 

trešdiena, 21.06.,  

02.08., 16.08. 
Ekskursijas diena Bosnijā Hercegovinā 

• 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 

• pusdienās forelīte ainaviskā vietā Bunas upes krastā (par papildus maksu no 15 EUR) 

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

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

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

Jāmaksā uz vietas: pusdienas no EUR 15 

ceturtdiena, 22.06.,  

03.08., 17.08. 
Diena Mljetas NP, ekskursija ar kuģīti 

• salu arhipelāgu uzskata par vieno no skaistākajām Horvātijā. Saskaņā ar mītu, nimfa Kalipso 

šeit turējusi sagūstītu Odiseju. Odiseja vārdu joprojām glabā kāda no Mljetas salām. Pusi no 

Mljetas salas klāj meži un tās rietumu daļā izveidots nacionālais parks, bet galvenā tās īpatnība 

ir divi ezeri – Malo Jezero un Veliko Jezero, kuri ir savienoti ar jūru. Ainavu papildina 12.gs. 

benediktīniešu klosteris 

Ekskursijas cena:  EUR 70/60 (līdz 16.g.v.) transporta 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  

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 
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http://www.timeout.com/croatia/museums/ston-walls
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