
    

 
 

  
 
 
 

 

HORVĀTIJA: ISTRAS PUSSALA UN 
KRKAS SALA 

9 dienas: 25.09 –3.10.2020. g. 
Grupas vadītāja Žanna Otersone 

Ceļazīmes cena 375 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 355 EUR  
 

Smaragdzaļās un kristāldzidrās Adrijas jūras “pērle” un horvātu lepnums – 

Istras pussala, kas atrodas Horvātijas ziemeļu galā. Istra ir vislielākā pussala 

visā Adrijas jūras reģionā. Tās forma kartē atgādina skaistu vīnogķekaru, kas 

briest ar gardu sulu siltajā dienvidu saulē. Tās ir arī salas, kas izkliedētas visā 

Kvarnera līcī un ir vienas no skaistākajām un iekārotākajām brīvdienu atpūtas 

vietām Eiropā. Šis reģions bagāts ar venēciešu laika kultūras pieminekļiem un 

teju katrai pilsētai ir itālisks nosaukums. 

 Laiks nesteidzīgi iepazīt citu Horvātiju, izbaudīt sauli un iegūt jaunus draugus 

un emocijas! 
 

1. diena – piektiena, 25. septembris 

Izbraucam pl. 3.30 no Smiltenes, pl. 4.10 no Valmieras, pl. 4.50 

Cēsis, pl. 5.30 Sigulda, pl. 6.30 Rīga (Jugla). 

Brauciens cauri Lietuvai, Polijai. Pusdienu pauze Polijā. 

Viesnīca Polijas/Čehijas pierobežā. 

2. diena – sestdiena, 26. septembris 

Brokastis viesnīcā.  

Brno pilsētas apskate vietējā gida pavadībā. Iepazīšanās ar pilsētu: 

Brīvības laukums, Švanzuvas pils – renesanses laikmeta skaistākā 

ēka pilsētā, Kleinuvu pils, senais Rātsnams, Parnas avots – pilsētas 

ūdensapgādes senākā sistēma, kapuciešu klosteris, bīskapu 

rezidence, Dītrihšteina – pilsētas lielākā pils, Sv. Pētera un Pāvila 

katedrāle. 

Viesnīca Varaždinā, Horvātijā. 

3. diena – svētdiena, 27. septembris 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens līdz Rijekai un pēcpusdienā pilsētas iepazīšanas 

ekskursija. Rijeka ir Horvātijas trešā lielākā pilsēta, kas vienlaikus 

ir arī viena no lielākajām ostas pilsētām. Savā vairāku tūkstošu 

gadu pastāvēšanas laikā tā pieredzējusi visdažādākos valdniekus, 

kas to dēvējuši dažādos vārdos, piemēram, Trsata vai Tarsatika, 

Fiumeb vai Sankt Veit. Plašas ielas, noslogota satiksme, 

tikai Korzo gājēju ielā var atkal sajusties kā ceļotājs. 
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Dosimies uz vislielāko un skaistāko salu Kvarnera līcī — 

Krkas salu (Otok KRK). Krkas pilsēta ir atgādinājums Horvātijai 

par Frankopanu dinastijas arhitektūras un vēsturisko nozīmi. Lai 

gan pilsētas centrālais laukums, no kurienes sāksies pastaiga pa 

vecpilsētu, ir neliels, bet diezgan mājīgs, tas piesaista visu pilsētas 

apmeklētāju uzmanību. Vecos laikos pilsētas valdnieki šeit 

paziņoja un publiski apsprieda visus salas un pilsētas nozīmīgos 

notikumus.  

Baška – pilsēta ir slavena ar tās smilšu un oļu pludmali vairāku 

kilometru garumā, dzidro ūdeni un kalnu ainavām, kas padara 

atpūtu un peldi šeit par īstu paradīzi. 

Tālāk dosimies uz Vrbniku – vēl vienu brīnišķīgu Horvātijas 

pilsētu, kur atrodas visšaurākā ieliņa pasaulē. Īsa ekskursija pilsētā 

ļauj novērtēt tās burvību, ko piepilda māju pagalmos augošo 

Vidusjūru garšaugu aromāts. 

Viesnīca pie Adrijas jūras, Horvātijā.  

4. diena – pirmdiena, 28. septembris 

Brokastis viesnīcā. 

Izbraukuma ekskursija uz Roviņu un Poreču.  

Roviņu mēdz dēvēt par Horvātijas romantiskāko pilsētu. Tieši te 

daudzi jaunie pāri izvēlās pavadīt savu medusmēnesi. Tā ir 

tradicionāla kūrortpilsēta ar pludmalēm, krodziņiem, vakarīgām 

izklaidēm, kur tiek rīkoti gan koncerti, gan dažādi festivāli. Pilsētu 

dēvē arī par „ horvātu mazo Venēciju”, jo viduslaiku vecpilsētas 

namu akmens sienas, kas klātas ar māla dakstiņiem, paceļas tieši 

no jūras. 

Poreča bija pirmā Istras pilsēta, kas izvēlējās nonākt venēciešu 

valdījumā. Tādējādi vecpilsētas ielās ir jūtams venēciskais „gars”. 

Kopš tā laika pilsētas mēram piešķīra titulu – Viņa Gaišība. Jau 

13. gs. tur atradās lielas kuģu būvētavas, kas nodrošināja vareno 

venēciešu floti ar kuģiem, vairoja pilsētas labklājību. 

Viesnīca Adrijas jūras, Horvātijā. 

5. diena – otrdiena, 29. septembris 

Brokastis viesnīcā. 

Izbraukuma ekskursija uz Opatiju un Pulu.  

Opatija – mūsdienās te valda aristokrātiski lēnīga atmosfēra, ir 

smalki restorāni, kas izvietoti gar 12 km garo promenādi, kur, 

nesteidzīgi pastaigājoties, var izbaudīt savdabīgo 19. gs. kūrortu 

atmosfēru. Kā senāk, tā arī tagad pilsēta ir mākslinieku, aristokrātu 

iecienīts kūrorts, ko mēdz dēvēt par Adrijas jūras Nicu. 

Pula – senās Romas impērijas pilsēta, kas bagāta ar šī vēsturiskā 

perioda kultūras un mākslas pieminekļiem. Apskatīsim slaveno 

Pulas amfiteātri – vienu no sešiem lielākajiem, kas saglabājies līdz 

mūsdienām.  

Vakarā nacionālās vakariņas vietējā krodziņā. 

Viesnīca pie Adrijas jūras, Horvātijā. 

6. diena – trešdiena, 30. septembris 

Brokastis viesnīcā. 

BRĪVA DIENA. ATPŪTA PIE JŪRAS.  

Viesnīca pie Adrijas jūras, Horvātija. 
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7. diena – ceturtdiena, 1. oktobris 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz Zagrebu. 

Zagreba ir ne tikai Horvātijas galvaspilsēta, bet arī viena no 

vietām pasaulē, kur kafijas mīļotāji jutīsies kā paradīzē. Pilsēta 

atrodas Horvātijas ziemeļrietumos, to uzskata par valsts kultūras 

sirdi, kā arī politisko un ekonomisko centru. Šī dinamiskā 

metropole ir bagāta gan ar vēsturiskiem, gan mūsdienīgiem 

objektiem. Pārbrauciens uz Čehiju. 

Viesnīca pie Brno, Čehijā. 

8. diena – piektdiena, 2. oktobris 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens caur Čehiju, Poliju. 

LIELVEIKALA PAUZE POLIJĀ. 

Viesnīca Varšavā, Polijā. 

9. diena – sestdiena, 3. oktobris 

Brokastis viesnīcā. 

Mājupceļš – pilns iespaidu un jauku emociju... 
 

Ceļazīmes cena 375 EUR / 355 EUR bērniem līdz 15 gadiem 

Papildu 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 
 

Papildu izmaksas* (IZBRAUKUMA EKSKURSIJAS NOTIEK, JA PIEDALĀS VISMAZ 25 PERSONAS!) 

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

• Tūrisma nodoklis Horvātijā – 7,50 EUR (5 naktis x 1,50 EUR no personas) 

• Vietējais gids krievu valodā  Brno – 5 EUR/pers. 

• Vietējais gids krievu valodā  Rijekā – 5 EUR/pers. 

• Izbraukuma ekskursija uz Roviņu un Poreču – 35 EUR/pers., bērni – 25 EUR/pers. 

• Izbraukuma ekskursija uz Opatiju un Pulu – 40 EUR/pers., bērni – 35 EUR/pers. 

• Nacionālās vakariņas ~20-23 EUR 

• Personīgie izdevumi 

 
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 12.05.2020. 

Trešā iemaksa  
līdz 10.07.2020. 

Pilnas summas apmaksa līdz 
12.09.2020. 

50 EUR par personu 100 EUR par personu 150 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, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz 
ceļojuma beigām. 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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