
 
 

 

 

 
Sezonas jaunums - Horvātija 

 
Ceļojuma datumi: 19.07. – 26.07.2020 

7 naktis viesnīca Smart selection hotel Istra 3* ar brokastīm un vakariņām 

https://www.liburnia.hr/en/hotel-istra 

Cena 579 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

 
• Horvātijai, kas pazīstama arī kā tūkstoš salu valsts, patiešām ir viss brīvdienām 

nepieciešamais. Šajā valstī ir 2600 saulainas stundas gadā, kas pārsniedz Eiropas vidējo 

rādītāju. Rezultātā Horvātija lepojas ar vienu no saulainākajām jūras piekrastēm. 

• Horvātijā ir daudz vietu, ko aplūkot, tostarp iespaidīgo dabu un arhitektūru, kā arī 

seriāla “Troņu spēle” (Game of Thrones - eng.) filmēšanas vietas. 

• Neatņemami faktori lieliskai atpūtai - jūras ūdens temperatūra, tīrība, ūdens dzidrums 

un pludmales kvalitāte. Adrijas jūras garākie krasti atrodas Itālijā un Horvātijā, bet pat 

itāļi ierodas uz Horvātijas kūrortiem pretējā jūras pusē, jo šeit jūras ūdens ir daudz 

dzirdāks nekā Itālijas piekrastē. 
 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Rijeka - Rīga 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• 7 naktis viesnīcā standarta numurā 

• Ēdināšana brokastis un vakariņas 

• Gida pakalpojumi uz vietas  

• Transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas no gida) 

• Personīgie izdevumi 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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Ekskursijas: 

 

Istras pussala 

eksursija cauri Istras pussalai ar burvīgām dabas ainavām un tās ciematiem. Pirmā pietura būs Pulas 

pilsētā, kurā apskatīsiet labi saglabājušos romiešu amfiteātri, vienu no slavenākajām antīkajām celtnēm 

pasaulē. Pēc Pulas apmeklējuma braucam pusdienot Roviņjas pilsētā, kura tiek uzskatīta par vienu no 

skaistākajām Adrijas jūras piekrastē. Pēc pusdienām pilsētas apskate. Līdzi jāņem: ūdens, fofoaparāts, 

cepure, ērti apavi, sauļošanās krēms, silta jaka. 

 

Krk sala 

ekskursija uz pašu lielāko Horvātijas salu Adrijas jūrā, kas slavena ar savu skaisto dabu. Sākumā 

brauksiet uz salas lielāko pilsētu Krk, kur iepazīsieties ar pilsētas vēsturi. Pēc tam dosieties ar kuģīti uz 

saliņu Košļun, uz kuras atrodas Franciskāņu klosteris ar 4 mūkiem. Tāpat apmeklēsim Vrbnik pilsētu, 

kas ir slavena ar savu balto vīnu Vrbnička Žlahtina, kur būs iespēja šo vīnu nodegustēt. Līdzi jāņem: 

fofoaparāts, cepure. 

 

Plitvicas ezeri 

Pa ceļam uz Plitvices ezeru nacionālo parku, ceļš vedīs gar Adrijas jūras piekrasti un tālāk augšā 

Velebitas kalnā. Kalna galā būs neliela pietura, lai Jūs varētu izbaudīt lielisko skatu, kas paveras uz 

Kvarnera līci. Tālāk ceļš vedīs cauri Horvātijas kontinentālajai daļai. Īsi pirms ierašanās Plitvices ezeru 

nacionālajā parkā, būs pietura pusdienu pauzei (pēc izvēles – pusdienas nav iekļautas ekskursijas cenā). 

Pēc pusdienām Jūs dosieties uz vienu no skaistākajiem nacionālajiem parkiem, kurš iekļauts UNESCO 

pasaules dabas mantojuma sarakstā. Šeit daba radījusi 16 iespaidīgus ezerus, kurus kopā savieno 

brīnišķīgi ūdenskritumi un kaskādes. Pastaigājieties pa koka laipām un meža takām, dodieties 

izbraucienā ar nelielu vilcienu un laivu, ieklausieties dabas skaņās un izbaudiet daudzkrāsaino ainavu, 

kuru veido kristāldzidrie zilie ezeri, baltie ūdenskritumi un kaskādes, kā arī zaļā floras pasaule, un Jūs 

iepazīsiet īstu dabas oāzi – Plitvices ezeru nacionālo parku. Līdzi jāņem: fotoaparāts, cepure, ērti apavi. 

 

Postojnas alas 

 Ekskursijas apraksts: nepilnas dienas brauciens uz Horvātijas kaimiņvalsti Slovēniju, kur apskatāms 

viens no pasaules dabas fenomeniem – Postojnas ala, kuru miljoniem gadu formējusi Pivkas upe. Šīs 

pazemes brīnums ir 20 km garš, un šeit konstanti turas temperatūra - 9°C. Vienīgais alas iemītnieks ir 

„cilvēkveidīgā zivs” (Proteus anguinus). Pastaigājieties cauri daudzajām zālēm (Golgāta, Deju, Gotikas, 

Kristāla un Koncertu zāles) un alām (Melno, Kalnu un Skaisto alu), kur Jūs varat vērot iespaidīgos 

akmens un ūdens veidojumus, kā arī apskatīt pasaules lielāko stalagmītu, sauktu par Briljantu. Cenā 

iekļauts: autobuss, ieejas biļete alā, gida pakalpojumi. Līdzi jāņem: ērti apavi, siltas drēbes, pase** ** 

Citu valstu pilsoņiem lūdzam iepriekš precizēt jautājumu par vīzu nepieciešamību. 

 

Učkas dabas parks 

 Brauciens sāksies no Opātijas caur Učkas tuneli (5 km garš) uz Vela Draga kanjonu, tālāk augšā kalnā 

līdz pašai virsotnei ˇVojakˇ, no kuras paveras 360`grādu panorāma uz Alpiem, Gorski Kotar apgabalu, 

Dalmācijas salām un, labos laika apstākļos, pat uz Venēciju. Līdzi jāņem: fofoaparāts, cepure, ērti apavi, 

silta jaka. 

 

Venēcija 

vienas dienas ekskursija uz vienu no pasaules skaistākajām pilsētām - Venēciju, kas uzcelta uz 118 

mazām saliņām. Autobuss Jūs nogādās skaistajā Venēcijā, kur Jūs kopā pavadīsiet apmēram 6 stundas. 

Šajā laikā būs iespēja apskatīt slaveno venēciešu arhitektu šedevrus - Sv. Marka baziliku, Dodžu pili, 

Rialto tiltu un citas ievērojamas vietas. Tāpat būs iespēja brīvajā laikā pavizināties ar gondolu, 

pusdienot, iegādāties suvenīrus. Līdzi jāņem: fofoaparāts, cepure, ērti apavi, sauļošanās krēms. 

Ekskursijas tips un ilgums: vienas dienas apskates ekskursija. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

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.  
 

 
Piesakoties ceļojumam, 

pirmā iemaksa 
 

  Pilna apmaksa līdz  

19.06.2020 

 

120 EUR    
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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