
 
 

 

 

 
Kalni, jūra un ielejas Melnkalnē 

 
Ceļojuma datumi: 29.08. – 05.09.2020 

7 naktis viesnīca Pod Lozom Rooms & Apartments 3* ar brokastīm  
https://www.trip.com/hotels/petrovac-hotel-detail-9894628/apartments-pod-lozom/ 

 

Cena 465 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

 
Melnkalne, skaistā Horvātijas kaimiņiene, pat skaistāka par Horvātiju. Zaļa, 

kalnaina, ar pasakainām ainavām, līčiem, neaprakstāmi skaistām vecpilsētām, ar 
laisko dzīvi tālāk no piekrastes, laipnajiem cilvēkiem, ezeriem, upēm, jūras zilumu 

un zaļumu. Melnkalne ir tāds kā neatklāts dārgakmenis Egejas jūras piekrastē. 

Maza, bet tai pat laikā tur ir no visa kā, gan pludmales, gan nakts dzīve, arhitektūra, 
māksla, ēdiens, un kalni, kalni, kalni... 

 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Tivata - Rīga 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• 7 naktis viesnīcā standarta numurā 

• Ēdināšana brokastis  

• 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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aija.daudze@balt-go.lv 

https://www.trip.com/hotels/petrovac-hotel-detail-9894628/apartments-pod-lozom/
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Ekskursiju saraksts un cenas: 
 

Kanjoni "Melnkalnes zelta loks" 

Ceļojums apkārt Melnkalnei. Tūres laikā apskatīsiet augstāko tiltu Melnkalnē un Eiropā. Vēlāk 

ceļosiet uz Nacionālo parku Durmitor un upes Tara kanjonu, kas ir otrs lielākais pasaulē pēc 

Kolorado upes kanjona. Parka teritorijā Jūs gaida pastaiga līdz unikālam "Melnajam" ezeram. 

Savukārt pusdienas baudīsiet nacionālajā restorānā vietējā ciematā. 

55 EUR/PERS 

 

Kotoras līča pērles 

Pēcpusdienas ceļojums Kotoras līča pērļu meklējumos pa vienīgo kalnu ieskauto "Balkānu fjordu". 

Jūsu ceļojums sāksies Tivatas pilsētā, mūsdienīgajā jahtu ostā Porto Montenegro. Vēlāk Jūs gaida 

Melnkalnes jūrnieku svētvietas apmeklējums uz mākslīgi izveidotas saliņas ”Gospa od Škrpjela”, 

kā arī pastaiga ciematiņā Perast. Tūres noslēgumā apmeklēsiet Melnkalnes pērli, vēsturisko 

Kotoru, seno jūrnieku un tirgoņu pilsētu, kur būs iespēja izmantot arī brīvo laiku un pastaigāties pa 

vecpilsētas šaurajām ieliņām. 

35 EUR/PERS 

 

Noslēpumainā Melnkalne 

Iepazīstiet skaisto un noslēpumaino Melnkalni! Apmeklēsim Lipska alu. Tālāk mērosiet ceļu garām 

skaistākajām Melnkalnes vietām, ko dēvē "Melnkalnes akmens jūra". Neguši ciematā varēsiet 

pagaršot nacionālo ēdienu - gaļu “pršut”, savukārt vēlāk dosieties elpu aizraujošā maršrutā ar 25 

serpentīniem, kas pavērs fantastiskus skatus uz Bokokotoras līci. Jūs nonāksiet līdz Melnkalnes 

pērlei, vēsturiskai Kotorai, senai jūrnieku un tirgoņu pilsētai ar ievērojamo kultūras mantojumu 

(UNESCO). Apmeklēsim arī Lipskas alu. 

40 EUR/PERS 

 

Dubrovnika 

Ceļojums līdz Adrijas jūras piekrastes pērlei Dubrovnikai! Fantastiskā Dubrovnika saglabājusi 

greznus arhitektūras pieminekļus, ar mirdzošām marmora plāksnēm klātas ieliņas, vienu no 

vecākajām Eiropas aptiekām, Dominikāņu un Franciskāņu klosterus, strūklakas un masīvos 

cietokšņus. Sākumā gida pavadībā apskatīsiet populārākos vecpilsētas objektus, savukārt vēlāk 

būs brīvais laiks, kad varēsiet pastaigāt pa šaurajām pilsētas ieliņām, pagaršot vietējos ēdienus 

kādā no vecpilsētas restorāniem. 

45 EUR/PERS 

 

Raftings 

Aizraujošs brauciens pa garāko Melnkalnes upi - Tara. 13 km garš posms Jūs priecēs ar 

pasakainiem dabas skatiem, varenām kalnu virsotnēm, klintīm, zilajiem kalnu upju ūdeņiem un 

ezeriem. Pēc 2,5 h brauciena ar plostiem, varēsiet atvēsināties kalnu upē. 

75 EUR/PERS 

 

Albānija 

Iepazīstiet noslēpumaino Albāniju! Kalni un ielejas ar krāsainiem namiņiem, dažādu reliģiju 

dievnami, kā arī neatkārtojama daba. Jūs nokļūsiet pavisam citā, daudzveidīgā un neparedzamā 

pasaulē! Jūs gaida interesanta tūre pilsētā Škoder, kur Jūs apmeklēsiet Sv. Stefan dievnamu, 

baudīsiet pastaigu pilsētas centrā, savukārt atceļā apmeklēsim vienu no senākajām Melnkalnes 

vecpilsētām - Bar. 

50 EUR/PERS 

 

 

 

 

 

 



 

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  

29.07.2020 

 

95 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 līdz 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 
 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
mailto:aija.daudze@balt-go.lv

