
Valsts: Horvātija
HORVĀTIJAS PĒRLE - ISTRAS PUSSALA
ZAGREBA – ROVINJA – PULA – ZIVJU PIKNIKS – LIMAS KANĀLS – GROŽNJAN –
MOTOVUN – HUMA – BRIONU PARKS – VĪNA DEGUSTĀCIJA - ĻUBĻANA

23.05. – 30.05.2023.

8 dienas / Visas naktis viesnīcās

Ceļojuma cena: € 459. 

1.diena.23.05. „Pretim jaunajam...”
Agri no rīta izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā. Lietuva. Polija. Nakts viesnīcā 3* Čehijas teritorijā.

2.diena.24.05. “Horvātijas sirds – Zagreba.”
Brokastis*. Laiks ceļā. Austrija. Slovēnija. Horvātija. Zagreba. Brīvs laiks pilsētā. Piedāvājam apskates
ekskursiju vietējā gida pavadībā (par papildus samaksu 20 €). Svētā Stepana Katedrāle- ar XIII gs freskām,
Zagrebas simbols-Sv.Marka baznīca ar daudzkrāsainu dakstiņu mozaīkas jumtu, vecās pilsētas centrs un
Lotrščaka skatu tornis, no kura paveras neaprakstāms skats uz pilsētu, pilsētas vārti un bana Josifa Jelačiča
laukums. Brīvajā laikā iesakām nobaudīt horvātu nacionālo virtuvi-čevapčičus, kobasicu vai friteli, apmeklēt
Štrossmaiera galeriju,kur apskatāmi El Greko, Goijas u.c. slavenu mākslinieku darbi, kā arī izstaigāt vienu no
labākajām mākslas galerijām Eiropā-Mimras muzeju. Pilsētā ir daudz skaistu parku. Viens no lielākajiem ir
Maksimirs, kura platība 18 ha, bet paši parka pirmsākumi meklējami 18.gs. Tālāk dodamies uz Istras pussalu.
Vakarā ierašanās viesnīcā 2* Porečas apkaimē.

3.diena.25.05. „Senās vēstures pēdās…”
Brokastis*. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā (par papildus samaksu 45 €) uz Rovinju un Pulu. Roviņa -
starp daudzajām piekrastes baltajām pilsētiņām pašos ziemeļos Istrijas pussalas rietumu krastā, tā vien liekas, no
sauszemes nost raudamās, jūrā iebridusi viena no skaistākajām un itāliskākajām Horvātijas pilsētām. Sv.
Eifrēmijas baznīca un zvanu tornis, kurš ir 60 m augsts un ir visaugstākais Istras pussalā. Pula – lepojas ar saviem
lieliskajiem Romas laikmeta pieminekļiem un pasaulē sesto lielāko amfiteātri. Vakarā atgriešanās viesnīcā 2*
Porečas apkaimē.

4.diena.26.05. „Jūras kruīzs ar zivju pikniku.”
Brokastis*. Piedāvājam doties braucienā ar kuģīti pa Adrijas jūru un Limas kanālu. Limas kanāls ir 13 km garš,
kas ir līdzīgs fjordam. Kanālā sajaucās sāļais jūras ūdens ar dzeramo ūdeni un tieši tāpēc šeit tiek audzētas mīdijas
un austeres. Iespēja apmeklēt Pirātu alu. Gleznains brauciens gar Istras piekrasti ar iespēju peldēties jūrā. Uz
kuģīša Jums būs iespēja baudīt pusdienas no jūras produktiem un mājas vīnu. Vakarā atgriešanās viesnīcā 2*
Porečas apkaimē.

5.diena.27.05. „Pārsteidzošā Istrija.”
Brokastis*. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā (par papildus samaksu 45 €) uz Grožnjan, Motovunu un
Humu. Grožnjan – neliels ciems atrodas pakalnu virsotnē starp mežiem un vīna dārziem. Mākslinieku pilsēta. Tā ir
viena no kolorītākajam un gleznainākām vietām Horvātijā, tāpēc dauzi mākslinieki devās uz šejieni, lai radītu savus
šedevrus. Motovuna – šī viduslaiku pilsēta paceļas kalnu virsotnē virs ielejas. Vecpilsētu joprojām ieskauj
oriģinālais 13.-14. gadsimtā celtais mūris. Huma- pasaulē vismazākā pilsēta, kurā dzīvo tikai 18 cilvēki. Pilsēta
apbur ar savu senatnīgumu, kurā ir tikai divas šauras ieliņas. Tālāk dosimies uz vienu no Agro tūrisma lauku sētām,
varēsiet nodegustēt mājas vīnu, rakiju, olīveļļu un sieru. Pēc degustācijas ir iespēja iegādāties produkciju. Vakarā
atgriešanās viesnīcā 2* Porečas apkaimē..

6.diena.28.05. „Dabas fenomens – Brioni Nacionālais parks…”
Brokastis*. Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā (par papildus samaksu 25 €) uz Brionu Nacionālo parku.
Brioni Nacionālais parks. Brionu arhipelāgs sastāv no 14 salām, 1983.g. tika pasludināts par nacionālo parku. Uz
vienas no arhipelāga salām atradās maršala Tito vasaras rezidence. Pārbrauciens ar kuģīti uz Lielā Brionu salu,
kur Jums būs iespēja iepazīties ar salas vēsturi, Bizantiešu pils, Baltā villa, Romiešu villa, vizināšanās ar speciālu
tūristu vilcieniņu pa salu, safari parka apmeklējums. Vakarā atgriešanās viesnīcā 2* Poričes apkaimē.



7.dienas.29.05. „Ļubļana – Eiropas “zaļā” galvaspilsēta.”
Brokastis*. Viesnīcas numuru atbrīvošana. Laiks ceļā. Slovēnija. Brauciens līdz Slovēnijas galvaspilsētai –
Ļubļanai. Brīvs laiks pilsētā. Piedāvājam apskates ekskursiju vietējā gida pavadībā (par papildus samaksu 20 €).
Pilsētai cauri vijas Ļubļanicas upe un kalnā stāv varena pils. Ļubļana ir skaista, zaļa pilsēta, kuru simbolizē tilti,
drakoni, mežs, parki, smaidīgi cilvēki un cauri pilsētai tekošā upe, kurai ir pat septiņi nosaukumi! Te valda senā un
jaunā sajaukums: dažviet apbūve atgādina Romu; tepat ir arī garas kolonādes, pils un cietoksnis, kafejnīcas… Bet
vispār tā ir viena no vismazākajām un klusākajām galvaspilsētām Eiropā. Laiks ceļā. Austrija. Čehija. Nakts
viesnīcā 3* Čehijas teritorijā.

8.diena. 30.05. „Ar jauniem iespaidiem uz mājām…”
Brokastis*. Polija. Lietuva. Vakarā/naktī atgriešanās Rīgā.

Samaksas kārtība:
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30%,
• 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.

Piemaksas un papildus izdevumi :
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 205 €
• piemaksa par papildvietu autobusā 160€
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos
• pilsētu sabiedriskais transports
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 7.20 € (65 - 69 gadu vecumā 14.40 €; 70 – 75 gadu vecumā 22.80
€ )
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana (ar COVID risku) 19.60 € (65 - 69 gadu vecumā 33.60 €; 70 – 75
gadu vecumā 52.00 € ).
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana SENIORIEM (75+) 24.00 €

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:

Izbraukuma ekskursija „Senās vēstures pēdās…” 45 €; Izbraukuma ekskursija „Pārsteidzošā Istrija” 45 €;
Izbraukuma ekskursija „Dabas fenomens – Brioni Nacionālais parks” 25 €.

Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 115 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno
izbraukuma ekskursiju paketi pirms ceļojuma cena 95 €, bērniem līdz 14g. 85 €.

Ieejas biļetes nav iekļautas izbraukuma ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.
*Izbraukuma ekskursijas dienā papildus samaksā ir iekļauts – degviela, maksas ceļi un ceļu nodokļi, stāvvietas,
gida vai grupas vadītāja pakalpojumi.

Papildus izdevumi pēc izvēles:
Ekskursija Zagrebā – 20 €; Ekskursija Ļubļanā – 20 €; Ieejas biļete Brioni n.p. 25 €; Zivju pikniks 35 €;
pilsētas nodoklis

2022. gada izmaksas

Atcerieties, ka...

• Pirms ceļojuma uz Jūsu noradīto e-pastu tiks nosūtīts ceļojuma dokuments (vaučers) ar visu nepieciešamo



informāciju par ceļojumu (autobusa numurs, grupas vadītāja tālruņa numurs un praktiskie ieteikumi).
• Minimālais skaits grupā 33 tūristi, ja ceļotāju skaits ir mazāks, lai ceļojums notiktu, tiek piedāvāts brauciens ar
mazāku vietu skaitu autobusu (iespējams bez WC).
• Minimālais skaits izbraukuma ekskursijās 30. 
• Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā.
• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var
mainīties.
• Ja ceļojumā dodaties viens un nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par vienvietīgu
numuru.
• Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
• Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem
apstākļiem, (piemēram nelabvēlīgu ceļu satiksmes situāciju)

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 30.jūnija un ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc
atgriešanās. Ja nepieciešamas vīzas, pasē jābūt brīvai vietai, kur tās ielīmēt.
• Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā.
• Ceļojumā nav nepieciešamas obligātās medicīniskās formalitātes.
Klienta iemaksātās naudas apdrošināšanas līgums NR 764210220, AAS "BALTA"

Operators: SIA Ozolciems Tūre                                  Klienta paraksts
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