
 
 

 

 

 
 

Slovēnija - uz Alpiem pēc Alpu vijolītēm! 

Pārgājieni kalnos! 
 

2.–9.08.2020. 

Dalības maksa 786 EUR 
 

Grupas vadītāja Indra Murziņa 

Īpašs piedāvājums kalnu mīļotājiem (mazā grupā līdz 16 tūristiem) 
 

 

Kalnu un aktīvās atpūtas cienītājiem! Iespēja pārgājienos iepazīt Triglava nacionālo parku, kas 

ir viena no tām vietām, kur apkārtējā skaistuma dēļ nav iespējams ticēt tam, ko patiesībā redzi. 

Tā ir īstena paradīze! Kalni, meži, upju kanjoni un ūdenskritumi, pasakainais Bohinjas ezers un 

skaistā Bledas pilsēta. Savvaļā ziedošas īstas Alpu vijolītes! Baudīsim arī gardās slovēņu kūkas 

un vīnu un saulrietā peldēsimies ezerā! 

Lidojumi Rīga–Rijeka–Rīga (cenā iekļauta arī nododamā 20 kg un 7 kg rokas bagāža!), no Rijekas lidostas līdz 

Bohinjas ezeram aptuveni 200 km pārbrauciens ar minibusiem. 

Šajā ceļojumā: 

• visas naktis apartamentos Ribčev Laz ciemā pie Bohinjas ezera, 

• katru dienu ar saviem busiņiem dosimies uz kādu no skaistajām kalnu grēdām, lai izstaigātu 

marķētas takas, uzkāptu virsotnēs, priecātos par krāšņajām kalnu pļavām, satiktu Alpu govis ar 

skanīgajiem zvaniņiem, iepazītu citus kalnu ciematiņus, 

• ēšana – pēc izvēles, gatavosim paši vai izmantosim krodziņu un picēriju piedāvājumu, 

• pārgājieni kalnos ilgs 4–8 stundas, pusdienām var izvēlēties ņemt līdzi savas sviestmaizes vai baudīt 

kalnu krodziņu piedāvājumu, 

• pārgājieniem jāņem līdzi kalniem un gadalaikam piemēroti apavi un apģērbs, lietusmēteļi, 

mugursomas, ūdens pudele, jānodrošinās arī ar cepurītēm, saulesbrillēm un saules aizsargkrēmiem, 

• būs iespēja peldēties ezerā – jāņem līdzi arī peldkostīmi, 

• programmas secība pa dienām var tikt mainīta atkarībā no laika apstākļiem un pašu vēlmēm. Būsim 

elastīgi! 
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2. augusts, svētdiena 

 

Lidojums Rīga–Rijeka 7.40 – 8.50. 

Pulcējamies lidostā 5.20 pie informācijas centra. Atlidojot sēžamies 2 mikroautobusos un dodamies ceļā. 

Brauciens līdz Ribčev Laz ciematam pie Bohinjas ezera Triglava nacionālajā parkā, pa ceļam piestājot un 

apskatot iespaidīgās Postojnas vai Škocjanas alas, Predjamas pili, kura jau kopš 13. gadsimta cieši piekļāvusies 

123 metrus augstajām klintīm. Tā arī glabā interesantus stāstus un pazemes ejas. 

Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā, kas ieguvusi Eiropas zaļākās galvaspilsētas titulu, izstaigāsim vecpilsētu, 

apskatīsim pili kalna galā, pāriesim pār Drakonu tiltu un izbaudīsim īpašo tirgus šarmu. 

Pēcpusdienā sasniedzam Ribčev Laz ciemu, iekārtojamies apartamentos. Vakara pastaiga pie Bohinjas ezera un 

iepazīšanās ar tuvāko apkārtni 

 

3. augusts, pirmdiena 

Pierodam pie kalnu gaisa un pieradinām kājas pie iešanas pa kalnu takām – dodamies uz Savicas ūdenskritumu 

un tālāk uz augšu līdz kalnu namiņam Dom na Komni. 78 metrus augstais Savicas ūdenskritums ir viens no 

Slovēnijas unikālākajiem dabas objektiem. Pārgājiena ilgums 5–6 stundas.  

4. augusts, otrdiena 

Pārgājiens uz Viševņik virsotni (2050 m vjl.), no kuras paveras ļoti skaists skats uz Jūlija Alpu augstāko virsotni 

Triglav (apmēram 700 m pa vertikāli). Pastaigu taka Pohljukas klinšu aizā. Pārgājienu garums – aptuveni 

6 stundas. 

 

5. augusts, trešdiena 

Pārgājies Mostnicas upes aizā ar ūdenskritumiem un līdz kalnu namiņam Vodnikov dom, 8 stundas. 

Ja būs gribētāji – iespēja iet divu dienu pārgājienu uz Jūlija Alpu augstāko virsotni Triglavu ar nakšņošanu 

kalnu namiņā. 

 

6. augusts, ceturtdiena 

Ar pacēlāju uzbrauksim līdz viesnīcai Vogel. Viegla pastaiga pa kalnu kori, baudot iespaidīgus kalnu 

panorāmas skatus, ar iespēju uzkāpt Vogel virsotnē (1922 m). Lejup ar pacēlāju vai kājām. 

 

7. augusts, piektdiena 

Vintgara aiza netālu no Bledas pilsētas, ko klinšainajā apvidū izgrauzusi mutuļojošā Radovnas upe, radot 

neaprakstāmu skaistumu. Neparastas un gleznainas ainavas, dabīgi veidojušies baseini, ūdenskritumi, krāces un 

nogāzes. Cauri aizai ved koka laipas un iespaidīgi tilti, kas saglabājušies vēl no Napoleona laikiem, pastaiga pa 

šo pasaku valstību liks aizrauties elpai. Taku noslēdz brīnišķīgs 13 metrus augsts Šuma ūdenskritums. 

Bleda – kalnu ieskauta pilsēta pie smaragdzaļā Bledas ezera izskatās kā no pastkartes, ar tūkstoš gadus veco pili 

klints galā un salu ar Debesbraukšanas baznīcu, kur jaunlaulātie atrod laimi. Ezera burvību var izbaudīt, 

dodoties pastaigā pa 6 km garu taku vai ar tikai šim ezeram raksturīgajām Pletna laivām. 

 

8. augusts, sestdiena 

Pārgājiens uz Pršivec virsotni ar īpaši skaistiem skatu punktiem uz Bohinjas ezeru (1761 m), 8 stundas  

 

9. augusts, svētdiena 

Agri no rīta atvadāmies no kalniem un dodamies uz lidostu. 

 

Lidojums Rijeka–Rīga 10.15–13.40 
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Kādā no dienām varēs izmantot arī citas iespējas – Stara Fužinā Alpu piena lopkopības muzejs iepazīstina ar 

stāstu par ganāmpulkiem un piensaimniecību Bohiņā kā dzīvesveidu un līdzāspastāvēšanu ar dabu Alpu vidē. 

Muzejs izvietojies bijušajā ciemata siera ražošanas uzņēmumā. Netālu no Ukancas ciema apskatāma Svētā Gara 

baznīca – neliela baroka stila baznīca ar koka šindeļa jumtu, ornamentiem rotāta, ar rokoko stila altāriem, 

kristāla lustru. Raftings Sava Boninjka upes augštecē vai pastaigu taka apkārt Bohinjas ezeram bez kāpšanas 

kalnos. 

 

Cenā iekļauts: 

• lidojums Rīga–Rijeka–Rīga, 

• nododamā bagāža 20 kg un rokas bagāža 7 kg, 

• 7 naktis dzīvošana ērtos apartamentos Bohinjā, 

• komfortabls transports ar gaisa kondicionētāju visa brauciena laikā, 

• grupas vadītāja pakalpojumi. 

Papildu izmaksas: 

• ceļojuma apdrošināšana, 

• personīgie izdevumi, 

• ēšana ceļojuma laikā. 

 

Papildu izmaksas pēc izvēles: 

 

• Postojnas alas – 27,90 EUR 

• Škocjanas alas – 16 EUR 

• Predjamas pils – 14,90 EUR 

• Vogel pacēlājs – 20 EUR (turp un atpakaļ), 16 EUR (vienā virzienā) 

• Savicas ūdenskritumi – 3 EUR 

• Mostnicas aizas taka – 3 EUR 

• Vintgara aiza – 10 EUR (bērniem 3 EUR) 

• Bledas pils – 9,50 EUR 

• Raftings – 40 EUR 

• Piena lopkopības muzejs – 3,50 EUR 
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piesakoties otrā iemaksa  

līdz 25.05.2020 

 līdz 20.06.2020 

 

 

200 EUR 300 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 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 30% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

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

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga 6 mēnešu pēc 

atgriešanās.  

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. 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)  
 

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

