
 

 

 

 
 

SLOVĒNIJAS SMARAGDZAĻĀ UN 
BRĪNUMAINĀ DAUDZVEIDĪBA 

 

10 dienas: 30. jūlijs–8. augusts, 2020.g. 
 

Ceļazīmes cena 555 EUR / bērniem līdz 15 gadiem 535 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Slovēnijas nelielā teritorija var lepoties ar dabas un kultūras pieminekļu 
apskaužamu daudzveidību. Te vienuviet var kāpt kalnos, maldīties zaļu mežu 
biezoknī, lūkoties smaragda krāsas ezeru dzelmē, veldzēties pasakaini skaisto 
ūdenskritumu tuvumā, gulēt Adrijas jūras piekrastes baltajās smiltīs. Katrs var 
atrast sev tīkamu nodarbi – meklēt princesi viduslaiku pilīs, romantisko viduslaiku 
pilsētiņu labirintos kaulēties ar ielu tirgotājiem vai ar baudu ieturēt maltīti īstā 
slovēņu restorānā. 

 
 

1. diena – ceturtdiena, 30. jūlijs 
 

Izbraukšanas laiki: pl. 3.30 no Smiltenes, pl. 4.00 no Valmieras, 

pl. 4.40 no Cēsīm. Pl. 5.10 Sigulda, pl. 6.10 Rīga. 

Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā. Viesnīca Polijā. 

Viesnīca Polijas/Čehijas pierobežā. 

2. diena – piektdiena, 31. jūlijs 
 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens līdz Mariborai. 
 

Maribora – pilsēta, kas atrodas vienā no slavenākajiem Slovēnijas 

vīna reģioniem. Cauri pilsētai plūst upe Drava, apkārt plešas 

vīnogulājiem apauguši pauguri. Te atrodams arī vecākais 

vīnogulājs pasaulē (400 gadi). 

Slaveno Slovēnijas vīnu izgaršošana Vinagas vīna pagrabos. 

Vīna pagrabi ir vieni no lielākajiem Centrāleiropā, apmēram 

2,5 km garajos tuneļos glabājās 5,5 miljoni litru vīna, arī visā 

pasaulē pazīstamais Plenina Royal, ko ražo, izmantojot 

tradicionālo šampanizācijas procesu. 

Viesnīca Ļubļanā, Slovēnijā. 

3. diena – sestdiena, 1. augusts 
 

Brokastis viesnīcā.  

Ļubļana – Slovēnijas galvaspilsēta. Pilsēta, kurai cauri vijas 

Ļubļanicas upe un kalnā slejas varena pils, kas redzama no katras 

pilsētas vietiņas. Pilsētas sākumi meklējami vairāk nekā pirms trīs 

tūkstošiem gadu. Kāda leģenda vēsta, ka pilsētas pamatus likuši 

senie argonauti, kuri ar zelta aunādu devušies no Melnās jūras pa 

Ļubļaņicas upi uz Adrijas jūru. 

Galvenajā pilsētas laukumā atrodas senlaiku rātsnams, XVIII gs. 

uzbūvētā Trīs upju strūklaka, tās tuvumā virs Ļubļanicas upes 

atrodas Trīskāršais tilts (Tromostovje) – trīs cits citam blakus 
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esošie tilti. Žurnāls „Forbes“ atzina Ļubļanu par pašu labāko 

pasaules pilsētu neprecētiem cilvēkiem. Par šādas atzīšanas 

iemeslu kļuva plašs tūristiem un vietējiem iedzīvotājiem 

piedāvājamo izklaižu klāsts. 
 

Brīvais laiks Ļubļanā individuālām pastaigām. 
 

Viesnīca Ļubļanā, Slovēnijā. 

4. diena – svētdiena, 2. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

Predjamas pils – iebūvēta stāvā klinšu kraujā un atgādina ērgļa 

ligzdu, kas paceļas 123 m augstumā. Šeit kādreiz slēpās slovēņu 

tautas varonis Erasms, kur tika nogalināts visai dīvainā veidā. 

Postojnas alas – visvairāk apmeklētās Eiropā. Dabas veidota 

mākslas galerija 20 km garumā ar stalaktītiem un stalagmītiem. 

Ekskursija sākas ar 3,5 km garu nobraucienu vagoniņā cauri 

brīnišķīgi izgaismotiem tuneļiem un grotām. 

Kopera – Slovēnijas nelielās Adrijas jūras piekrastes lielākā 

pilsēta un lielākā osta. Pilsētu dibinājuši grieķi, pakļāvuši romieši, 

attīstījuši venēcieši. 
 

Viesnīca Koperā, Slovēnijā. 
 

5. diena – pirmdiena, 3. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

Pirana - skaistākais Slovēnijas kūrorts. Šo skaisto pilsētu mēdz 

salīdzināt ar Dubrovnikiem Horvātijā. Piranas arhitektūrā jāatzīmē 

senie pilsētas mūri ar septiņiem torņiem, kas simbolizē pilsētas 

seno varenumu, un šauras, bruģētas ieliņas. Līdzību ar 

Dubrovnikiem var saskatīt arī pilsētas daļā, kas 

izvietojusies Piranas pussalā. No pilsētas augstākās vietas var 

redzēt trīs valstu krastus. 

Pēcpusdienā pelde Adrijas jūrā un pārbrauciens uz Bledu 

(179 km).   

Viesnīca Bledā, Slovēnijā. 

6. diena – otrdiena, 4. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

DIENA BEZ AUTOBUSA. 
 

Bleda – populārākais Slovēnijas kūrorts. Romantiska pasaku 

pilsētiņa ar viduslaiku pili-cietoksni. Pastaiga pa pilsētas 

promenādi. 

Bledas pils – tā ir kādreizējā Briksenas bīskapu rezidence, kur 

tagad viesiem paveras aizraujoši dabas skati. Savukārt pils muzejā 

apskatāma pils teritorijas vēstures ekspozīcija ar skaistiem 

viduslaiku tērpiem, interjera priekšmetiem. 

Brauciens ar slovēņu laivu „pletnu” pa brīnišķo Bledas ezeru 

līdz saliņai, kur atrodas Dievmātes baznīca ar vēlēšanos zvanu 

(katram, kurš to skandina, vēlēšanās piepildās.) 

Vakarā krēmšnites nogaršošana kādā no daudzajiem Bledas 

promenādes krodziņiem. 
 

Viesnīca Bledā, Slovēnijā 

7. diena – trešdiena, 5. augusts 
 

Brokastis viesnīcā. 

Brauciens uz vienu no skaistākajiem kalnu ezeriem – Bohinjas 

kalnu ezeru, kas ir arī neskarts un mežonīgs.  

Iespēja ar slēgta tipa pacēlāju uzbraukt Vogela kalnā 

(1500 m v.j.l.), kur valda spirdzinošs kalnu gaiss un paveras skats 

http://www.balt-go.lv/
https://skaistakasvietas.wordpress.com/2011/02/05/dubrovniki-horvatija/
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gan uz gleznaino kalnu ezeru, gan uz Slovēnijas simbolu – 2864 m 

augsto Triglava kalnu, kurā vismaz reizi mūžā jāuzkāpj katram 

slovēnim. 

Pastaiga Triglava nacionālajā parkā līdz Savicas 

ūdenskritumam, kas pazīstams ne tikai Slovēnijā, – 38 m tas 

gāžas 45 grādu leņķī, tad krīt vertikāli vēl 50 m. 
 

Viesnīca Bledā, Slovēnijā 

8. diena – ceturdiena, 6. augusts 
Brokastis viesnīcā. 

Aizraujoša pastaiga Vintgara aizā, pa kuru tek straujā un krāčainā 

Radovnas upe līdz Šuma ūdenskritumam, kas slejas 16 m 

augstumā. Šeit pa īstam var saprast, ka daba ir izcilākais 

mākslinieks, kas rada šedevrus. 

Viesnīca pie Balatona ezera Ungārijā 

9. diena – piektdiena, 7. augusts 
Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz Varšavu (889 km) ar pieturas pauzēm tualetei un 

pusdienām. 

Viesnīca Varšavā, Polija 

10. diena – sestdiena, 8. augusts 
Brokastis viesnīcā. Ceļš cauri Polijai.  

Pusdienu pauze Polijā. Mājupceļš. 
 

Ceļazīmes cena 555 EUR / bērniem līdz 15 gadiem: 535 EUR 

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

Cenā iekļauts: 

 viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā  

 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): 

 apdrošināšana – 1 EUR dienā (sākot ar 65 gadu vecumu, individuāla cena) 

 Vinagas vīna darītava – 7 EUR/pers. ( bērni bez maksas) 

 Postojnas ala + Predjamas pils: 35/26 EUR (cenā iekļaut audiogids krievu vai angļu valodā) 

 Bledas cietoksnis – 7,50 EUR/pieaug., 6,50 EUR students, 4,50 EUR – bērns līdz 14 g.; 

 pacēlājs uz Vogela kalnu – turp/atpakaļ: 14 EUR pieaugušais, 12 EUR students, 9 EUR - bērns līdz 

14 g. Krēsliņu pacēlājs – 4 EUR pieaugušais, 2 EUR – bērns; 

 Pletna Bledas ezerā – 14 EUR pers.; 

 Bledas baznīca: 6 EUR pers. ( pēc izvēles); 

 Vintgara upes kanjons: 4 EUR pieaugušais, 3 EUR students, 2 EUR – bērns no 6 līdz 15 g.; 

 vietējie gidi krievu valodā Mariborā, Ļubļanā un Piraņā – 15 EUR no personas 
 

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: tālr.: 27775764; 27661174, balt-go@balt-go.lv 

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Avansa maksa jāveic 5 dienu 

laikā no pieteikšanās brīža 
Otrā iemaksa  

līdz 12.03.2020. 

Trešā iemaksa  

līdz 12.05.2020. 

līdz  

12.07.2020. 

100 EUR 200 EUR 100 EUR 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!  

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

