
Valsts: Slovēnija
SLOVĒNIJAS UN ITĀLIJAS MOZAĪKA

JŪLIJAS ALPI – BLEDAS EZERS UN PILS – 
VINTGARA AIZA - ŠUMA ŪDENSKRITUMS - POSTOJNAS ALAS – ĻUBĻJANA - LIPICAS
ŠĶIRNES ZIRGU AUDZĒTAVA - ATPŪTA PIE JŪRAS – AKVILEJA – TRIESTE - CIVIDALE DI
FRIULI - VĪNU DEGUSTĀCIJA - UDĪNE

02.06. – 12.06.2022. /11 dienas/ visas naktis viesnīcās

Ceļojuma cena: € 680 Ceļojuma cena bērniem (līdz 12 g.v.): € 665

VISAS EKSKURSIJAS IR IEKĻAUTAS CENĀ!

1.diena. 02.06.2022.
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Diena ceļā - Latvija, Lietuva, Polija. Pusdienu pauze ceļmalas krodziņā. Nakts
3* viesnīcā Čehijas teritorijā, Brno apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
2.diena. 03.06.2022.
Brokastis*. Ceļa turpinājums, Čehija, Austrija. Pa ceļam pusdienu pauze Austrijā. Nakts 3* viesnīcā Slovēnijas
teritorijā, Bledas ezera apkaimē.
3.diena. 04.06.2022.
Brokastis*. Brīvs laiks pie Bledas ezera. Jūlijas Alpu ieskauts ezers, kur izbaudīt gan Alpu ainavas, gan atpūsties
staigājot pa kilometrus garām pastaigu takām, gan izbraucot ar tikai Bledas ezeram raksturīgo Pletna laivu līdz
ezera vidū esošajai saliņai, kur atrodas Debesbraukšanas baznīca, peldoties vai baudot tipisku ezera virtuvi kādā
no daudzajiem krodziņiem. Nakts 3* viesnīcā Slovēnijas teritorijā, Bledas ezera apkaimē.
4.diena. 05.06.2022.
Brokastis*. Izbraukums uz Vintgara aizu - brīnišķīga 1,6 km gara pastaigu taka - koka tilti, stāvas kalnu sienas,
krāces un nogāzes… pašā aizas galā 13 m augstais Šuma ūdenskritums… pārbrauciens uz Bledas pili, kas ir
viens no Slovēnijas ievērojamākajiem simboliem - 1011.gadā celta pils, no kurienes paveras brīnišķīga ainava uz
smaragdzaļajiem ezera ūdeņiem un Alpu kalniem. Nakts 3* viesnīcā Slovēnijas teritorijā, Bledas ezera apkaimē.
5.diena. 06.06.2022.
Brokastis*. Izbraukuma ekskursija. Postojnas alas. Varenas un iespaidīgas - lai tās apskatītu jāsēžas vagoniņos,
kuri ienirst 3,7km garajā braucienā pa šo, pirms 90 miljoniem gadiem, izveidoto dabas brīnumu. Alas ir tik plašas,
ka tajās ietilpt varētu 10 000 cilvēku vienlaikus. Tālāk mūsu ceļš ved uz Ļubļjanu. Nevar redzēt valsti un neredzēt
tās galvaspilsētu. Mājīga un neliela, dzīva, ritmiska un spraiga- tā ir jauniešu un universitātes pilsēta Ļubļana.
Funikulieris uz Ļubļanas pili, vēsturiskā katedrāle un daudzie romantiskie tiltiņi pāri Ļubļanicas upei. Viena no
zaļākajām Eiropas galvaspilsētām un centrs, kur galvenokārt pārvietojas tikai kājām. Atgriešanās pie Bledas
ezera. Nakts 3* viesnīcā Slovēnijas teritorijā, Bledas ezera apkaimē.
6.diena. 07.06.2022.
Brokastis*. Viesnīcas numuru atbrīvošana un izbraukšana uz Lipicas šķirnes zirgu audzētavu. Viena no senākajām
Eiropas zirgu šķirnēm, kur tik audzēti un trenētie šie ekskluzīvie zirgi, tiek koptas senās tradīcijas. Zirgi ir labdabīgi
un inteliģenti, to kustības graciozas un piemērotas ekskluzīvajai Spāņu jāšanas skolai - zirgu baletam. Pārbrauciens
uz Itāliju - Adrijas jūras lagūnu. Nakts 3* viesnīcā Lignano Sabbiadoro apkaimē.

 

7.diena. 08.06.2022.
Brokastis*. Diena veltīta atpūtai. Atpūta pie jūras. Diena, kad izbaudīt Adrijas jūras klimatu, tradīcijas, siestu un
virtuvi. Saule un jūra. Nakts 3* viesnīcā Lignano Sabbiadoro apkaimē.
8.diena. 09.06.2022.
Brokastis*. Izbraukuma ekskursija. Ekskursija Akvilejā - antīkās Romas impērijas vēsture, UNESCO pasaules
vēstures mantojums. Mūsdienās te dzīvo aptuveni 3 000 iedzīvotāju, bet Romas impērijas laikos tā bija visa no
lielākajām impērijas pilsētām ar 100 000 iedzīvotājiem. Kādreiz ietekmīgās pilsētas aura jūtama tās majestātiskajā
atmosfērā.…. Pārbrauciens uz Triesti. Cik maz tā izskatās pēc Itālijas! Pirmā Austroungārijas impērijas ostas
pilsēta. Iespaidīgas baroka ēkas, kas atgādina par Habsburgu dinastijas laikmetu pie Adrijas jūras. Plašas ielas un
laukumi, maz kas palicis no impērijas laiku Tergeste pilsētas. Nakts 3* viesnīcā Lignano Sabbiadoro apkaimē.
9.diena. 10.06.2022.



Brokastis*. Izbraukuma ekskursija. Cividale di Friuli - pilsēta Itālijas ziemeļaustrumos, netālu no Slovēnijas
robežas, Alpu kalnu piekājē, ievērojama vīnogu audzēšanas reģionā. Vēsturiskā Friuli pilsēta - Friuli hercogistes
centrs VI-IX gs. Pilsēta, kas radusies vēl Jūlija Cēzara laikā, vīnu degustācija un pārbrauciens uz Udīne. Itālijas
mērogiem jauna pilsēta - tās pirmsākumi meklējami mūsu ēras X gadsimtā, tās arhitektūru ietekmē gan huņņu
Atilas laiki, gan Langobardu karaļi, gan Venēcijas republikas pārvaldības laiks - tai periodā izveidoti daži
satriecoši skaisti laukumi. Nakts 3* viesnīcā Lignano Sabbiadoro apkaimē.
10.diena. 11.06.2022.
Brokastis*. Agri no rīta dodamies prom no Itālijas. Austrija. Laiks ceļā vērojot brīnišķīgo Alpu ainavas
skatus.Čehija. Nakts 3* viesnīcā, Čehijas teritorijā, Ostravas apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
11.diena. 12.06.2022.
Brokastis*. Ceļš caur Poliju, Lietuvu, vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.

Samaksas kārtība 
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas, 
• Atlikusī summa 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris) 
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana, 2* vai 3* viesnīcās, viesu namos pēc programmas, 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC,
duša/vanna numurā), ierašanās laiks nakts mītnēs pl. 21-24 un ir atkarīgs no maršruta specifikas, laika un ceļa
apstākļiem,
• brokastis (*paredzētais brokastu laiks no pl.7-8., brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās nakts mītnē, pēc
grupas vadītāja norādījuma), 
• grupas vadītāja pakalpojumi, izbraukuma ekskursijas, vietējie gidi.

Piemaksas un papildus izdevumi:
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 190 €
• piemaksa par papildvietu autobusā 140 € 
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 15.95 € (65 - 69 gadu vecumā 31.90 €; 70 – 75 gadu
vecumā 47.85 € )
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos
• pilsētas sabiedriskais transports
• pusdienas, vakariņas, suvenīri, izklaides....
• pilsētu nodokļi

Izmaksas apskates objektiem, pasākumiem un ekskursijām (2021. gada izmaksas):
Pusdienas Austrijā ceļmalas restorānā 23-28EUR
Vintgara aiza 10 EUR (pieaugušajam), 2 EUR (6-15 gadi bērnam)
Pusdienas Slovēnijā 20 EUR
Postojnas alas 28 EUR (pieaugušie), 21 EUR (6-15 gadi)
Lubļanas funikulieris 4 EUR (pieaugušajiem)
Lipicas zirgu audzētava 16 EUR (priekšnesums no 23 EUR)
Akvilejas doms un freskas un kripta 5 EUR
Vīna degustācija 30 EUR


