
 

 

 
 

  

BALKĀNU PIEDZĪVOJUMS - Serbija, 
Melnkalne, Bosnija Hercegovina 

 

10 dienas: 10.09 – 19.09.2020. g. 

Ceļazīmes cena: 680 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 660 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Piedzīvojums drosmīgajiem un zinātkārajiem! Balkāni – tas joprojām ir izaicinājums, 

kuram piemīt kāds īpašs pievilkšanas spēks, kas vilina ceļotājus doties atklāt kaut ko jaunu, 

neredzētu, noslēpumainu.  

Senatnes liecības, neskartā daba, mežonīgie kalni, kristāldzidrie kalnu ezeri, Adrijas 

piekrastes brīnišķīgie kūrorti un vēstures līkločos rūdīto cilvēku patiesa viesmīlība. 

             Vasara Balkānos vilina ar dienvidu augļu saldo smaržu, vīna aromātu un iespaidiem 

uz visu mūžu...  
 

 

1. diena – 10. septembris, ceturtdiena 
 

Izbraukšanas laiks no Limbažiem tiks precizēts! Izbraukšana pl. 3:30 

Smiltene, pl. 4:10 Valmiera, pl. 5:00 Cēsis, pl. 5:40 Sigulda, pl. 6:40 

Rīga (Jugla).  

Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā. Viesnīca Polijā, Krakovā 

2. diena – 11. septembris, piektdiena 
 

Brokastis viesnīcā.    

Ungārija. Egera. Pilsētas  apskates ekskursija. Pilsēta ir slavena ar 

saviem arhitektūras pieminekļiem, vīniem un ārstnieciskajiem 

avotiem. Egeras cietoksnis, turku laika minarets, katedrāle. Dosiemies 

uz “Skaistās sievietes ieleju”, kur varam nodegustēt slavenos Egeras 

vīnus. Pusdienās baudīsim pikanto gulaša zupu. 

Viesnīca  Ungārijā, Segedā 

3. diena – 12. septembris, sestdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

SERBIJA. Belgrada - "Baltā pilsēta" Savas un Donavas upju satekā. 

Apskates ekskursija vietējā gida pavadībā. Sv. Savas katedrāle - 3. 

lielākā pareizticīgo katedrāle pasaulē, rātsnams, J. B. Tito muzejs 

"Ziedu māja", "Varo&scaron" vārti, grandiozais Kalemegdana 

cietoksnis. 

Pēcpusdienā ceļš uz Zlatiboru. 

 Zlatibora kalns - populārs kūrorts ar modernām iepirkšanās vietām 

un tirgu ar vietējo amatnieku izstrādājumiem.  

Nakts viesnīcā Serbijā, Zlatiborā 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. diena – 13. septembris, svētdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Slavenais pareģotājs no Tarabiču dzimtas ir teicis: "Nākotnē gar 

čigānu apmetnēm cilvēki brauks garām uz dzelzs ceļa, ar dzelzs 

mašīnām, kuras vienmēr mirdzēs." Tieši šajā vietā, kur tika slietas 

čigānu teltis, tagad tūristus vizina tvaika lokomotīve pa šaursliežu 

dzelzceļa līniju Šarganska Osmica. Tā iet cauri Šargana kalnam, caur 

22 tuneļiem, pāri 10 tiltiem un viaduktiem, gar kalna sirdī dzīvojošo 

ciematiņu Devetku.  

Pēc tam iegriezīsimies Emira Kusturicas ciemā, kas tapis kinofilmas 

„Dzīve ir brīnums” uzņemšanas vajadzībām. 

Pēcpusdienā iegriezīsimies Sirogojno ciemā.  

Jau 30 gadus ciema zemnieces ada jakas - "staigājošās gleznas" - tā tās 

dēvē un pazīst plašā pasaulē. 

Nakts viesnīcā Serbijā, Zlatiborā 

5. diena – 14. septembris, pirmdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

MELNKALNE. Taras upes kanjons - pasaulē otrais dziļākais 

kanjons. Daba šeit radījusi fantastisku ainavu: 1000 m augstas klinšu 

sienas, kalnu upju dzidrais ūdens, neskaitāmas krāces un ūdenskritumi, 

zilas debesis un spilgta dienvidu saule. Šajā dienā, lai labāk iepazītu šo 

dabas veidojumu, piedāvājam: piedzīvojumu cienītājiem - nobraucienu 

ar gumijas plostiem  pa Taras upi ar upē ķertu forelīti pusdienās Taras 

upes krastā; tiem, kas bailīgāki - pārgājienu uz kalnu Melno ezeru, 

dēvētu par "Kalnu aci". 

Pēcpusdienā cauri kalnu ielejām uz Adrijas jūras krastu.  

Nakts viesnīcā Melnkalnē, Budvā 

6. diena – 15. septembris, otrdiena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Skaistākā Melnkalnes pilsēta Kotora - to dēvē par "jūras vārtiem", ar 

izcilu jūras flotes vēsturi, pie viena no skaistākajiem un 

gleznainākajiem pasaules līčiem. Apmeklēsim savdabīgu salu "Gospa 

od Škrpela", ko gadu simtiem no kuģu vrakiem un akmeņiem uz 

zemūdens klintīm veidojuši vietējie iedzīvotāji. Lovčena kalns - 

melnkalniešu svētais kalns. 

Nakts viesnīcā Melnkalnē, Budvā 

7. diena – 16. septembris, trešdiena 
 

Brokastis viesnīcā.  

DIENA BEZ AUTOBUSA. 

Brīva priekšpusdiena saules, jūras un viļņu baudīšanai… 

Pēcpusdienā pastaiga līdz Budvas vecpilsētai. Melnkalnes piekrastes 

pilsētiņu Budvu mēdz dēvēt par šejienes Sentropēzu. Savulaik 

venēciešu būvēta, šodien tā ir īpatnējs hibrīds - starp gadsimtiem senu 

vēsturi un mūsdienu kūrotpilsētu.  

Nakts viesnīcā Melnkalnē, Budvā 

 

 



8. diena – 17. septembris, ceturtdiena 
Brokastis viesnīcā.  

BOSNIJA HERCOGOVINA. 

Mostara (UNESCO) tiek saukta par Hercegovinas sirdi. Pilsētas 

simbolu – veco tiltu – jaunas vienotības un kopā dzīvošanas vārdā 

atjaunoja musulmaņi un kristieši kopā... 

Medžugorje no nabadzīga ciema pārvērtās par vienu no 

visnozīmīgākajām svētvietām Dienvidslāvijā, kad 1981. gadā seši 

jaunieši paziņoja, ka Svētā Jaunava ir viņus uzrunājusi. 

Vakara pastaiga Bosnijas Hercegovinas galvaspilsētā – Sarajevā: 

austrumnieciskā vecpilsēta, dzīvīgais austroungāriskais centrs, modernā 

jaunā pilsēta u.c.  

Nakts viesnīcā Bosnijā Hercogovinā,  Sarajevā 

9. diena – 18. septembris, piektdiena 
Brokastis viesnīcā. Pārbrauciens Sarajeva -  Katovice ( 1104 km). 

Nakts viesnīcā Polijā, Katovicē 

10. diena – 19. septembris, sestdiena 
Brokastis viesnīcā. Mājupceļš uz Latviju. 

Ceļazīmes cena 680 EUR  / bērniem līdz 15 gadiem: 660 EUR 

Papildus vieta autobusā 70 EUR.  Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 120 EUR 

Cenā iekļauts: 
 transporta pakalpojumi komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

 visas naktis 2 vai 3*** viesnīcās ar brokastīm, divvietīgās istabās ar WC un dušu  

 Balt-Go grupas vadītāja - gida pakalpojumi latviešu valodā 
 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles): 2019. gada cenas: 

 Apdrošināšana – 1 EUR / dienā (sākot ar 65 gadu vecuma – individuāla cena) 

 Ungārija: Vīna degustācija Egerā 18 EUR/pers. 

Serbija:  

 Emira Kusturicas kino ciemats 3 EUR 

  vilcieniņš Zlatiboras kalnos 12 EUR  

 Sirgojno ciemats 2 EUR  

 Brauciens ar plostiem+pusdienas 26 EUR+22EUR 

Melnkalne:  

 Ņegoša mauzolejs 5 EUR 

 izbrauciens ar kuģīti Kotoras līcī 14 EUR  

 Bosnija & Hercegovina: Kravicas ūdenskritums 4 EUR 
 

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. 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv 

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties avansa maksa 

jāveic 5 dienu laikā no 
pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 12.04.2020. 

Trešā iemaksa  
līdz 10.06.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
12.08.2020. 

100 EUR par personu 150 EUR par personu 200 EUR par personu atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma 60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas – 40% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 
30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto var pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētājā ceļojumā. 
 

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 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. !!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 
gadiem), nav derīgas ceļošanai! 
Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. “Balt-Go” patur tiesības sasēdināt kopā tos 
ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu autobusā. 
«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām!  
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