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  Vidusjūras pērle - Horvātija 
2020. gada 10.06.-17.06., 8 dienas,  750 EUR  

Eiropas ceļojumu TOP galamērķis. 

Atpūta Adrijas jūras Kvarnera līča krastā Živjeli! Uz veselību! 

Ceļo ar prieku! Mazā grupa! Speciāli Jums! Taupi laiku lidojot! 

Adrijas jūra, skaisti līči un salas, Venēcijas laika romantiskās pilsētiņas, kultūru 

savdabīgais sajaukums, subtropu daba, augļi un vīns, pozitīvas emocijas padarīs 

ceļojumu neaizmirstamu. 
Ceļojuma laikā jūs gaida:  

 Hotel Istra 3* Opatijā. Laba renovēta viesnīca pašā jūras 

krastā, brokastojot skats uz jūru, tuvu Opatijas centram. Ir restorāns, 

neliels iekštelpu baseins ar jūras ūdeni, bezmaksas WiFi. Numuros ir 

kondicionieris, kabeļTV, rakstāmgalds, WC, duša. Vakaros spēlē 

akordeonists. Tuvumā daudz omulīgu kafejnīcu, restorāniņu, 

veikaliņu. Sauļošanās zviļņi un saulessargi par papildus samaksu.  

Opatija. Iecienīts Istrijas kūrorts jau no Austroungārijas  impērijas 

laikiem, kas pārsteidz ar tā laika (19.gs.) arhitektūras aristokrātisko 

greznību un slaveno Lungomares promenādi. Pula ir  vecākā no 

Istras pussalas pilsētām (2000  gadu)ar 6. lielāko romiešu amfiteātri 

pasaulē. Rovinja. Jūrā ‘’ iebridusi’’ mazpilsēta, Horvātijas pērle. Pēc 

daudzu ceļotāju domām visskaistākā un brīnišķīgākā Istras pussalas 

pilsētiņa. Tā atrodas uz saliņas, kas šobrīd ir pārtapusi pussalā. Pašā 

augstākajā vietā slejas leģendām apvītā Sv.Eifēmijas baznīca. No 

šejienes paveras aizraujošs skats uz pilsētu, salām un tirkīzzilo Adrijas 

jūru. Venēcijas laika šaurās ieliņas, krāsainās mājas un kafejnīcas 

vilina ar ssavu neatkārtojamo šarmu. Tirgus laukumā plašā izvēlē 

vietējie ražojumi – suvenīri, augļi, sieri, dzērieni, garšvielas, tējas uc. 

Plitvicas ezeru nacionālais parks (NP). Slavenākais Horvātijas 

NP, ko veido 16 ezeri, kas savienoti ar ūdenskritumu kāplēm. Šis 

dabas veidojums ir ļoti neparasts, neko līdzīgu cilvēks nespēj radīt. 

Populārākais tūrisma objekts Horvātijā. Krītošo ūdenskritumu 

mūzikas, dzidro ezeru ūdens un atstarotās saules varavīkšņu maģija 

savaldzina ikvienu. Viens no pasaules brīnišķīgākajiem NP. Plitvices 

NP aizsargā UNESCO. 

Krk sala. Viena no lielākajām Horvātijas salām Adrijas jūras Z 

daļas Kvarnera līcī. Sala ar augstu tiltu savienota ar kontinentu. 

Braucot pāri tiltam paveras lielisks skats. Salā daudz mazu ainavisku 

līcīšu un romantisku pilsētiņu, kas labprāt ceļotājiem atklāj savus 

noslēpumus. Uz A no Krk pilsētas Punatas līcītī paslēpusies mazā Košljunas saliņa ar 

Franciskāņu klosteri.  Krk salas A krastā Vrbnik pilsētiņa atrodas uz augstas klints jūras 

krastā. Tas apkārtnē ražo zeltainu piesātinātu vietējo vīnu, kas jānobauda kopā ar 

mājās darinātu pršuto (vītinātu gaļu) un sieru. 

Un tas vēl nav viss… 
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Nepieciešamības gadījumā var tikt mainīta ekskursiju secība. Ekskursiju cenas tiek precizētas 

 

Ceļojuma cenā  750 EUR Ietilpst: 

• Viesnīca Istra 3 * Opatijā ar brokastīm (HB brokastis un vakariņas- piemaksa 6 EUR personai 
dienā) 

• Kūrorta nodoklis 

• Pavadošā grupas vadītāja pakalpojumi 

• Aviobiļete Rīga – Rijeka – Rīga 

• Transfēri Rijekas lidosta – Opatija, hotel Istra – Rijekas lidosta 

• Apdrošināšana  
 

 

Papildizdevumi:  
 

• Ekskursijas, ēšanas izdevumi, suvenīrii 
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. 

 
Pieteikties šeit:  
http://ej.uz/Italisbraucieni 
 

Lidija   26497573   lidija@italisgeotour.com      
Tālis    29132099  info@italisgeotour.com 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti Naktsmītne  

1. 
 

10.06. 
trešdiena 

 

Rīga- Rijeka- 
Opatija 

● Tikšanās lidostā 06:05. Izlidošana ar Airbaltic reisu BT 
495 pl.08:05. Ielidošana Rijekā 09:30 

● Transfērs uz Opatiju (45 km). Iekārtošanās viesnīcā 
● Atpūta, pastaigas, peldēšanās 

Viesnīca Istra 3* 
Opatijā 

2. 11.06. 
ceturtdiena 

Opatija – Pula – 
Rovinja - Opatija 

● Brokastis viesnīcā 
Dienas ekskursija 
● Pula – romiešu amfiteātris , Triumfa arka, pusdienas 
● Rovinja – Istras skaistākā pilsētiņa. Tirgus, brīvais laiks 

Viesnīca Istra 3* 
Opatijā 

3. 12.06. 
piektdiena 

Opatija – osta - 
Opatija 

● Brokastis viesnīcā 
● Brauciens ar kuģīti pa Kvarneras līci (3 h) 
● Brīvais laiks, jūra, saule, pastaigas 

Viesnīca Istra 3* 
Opatijā 

4. 13.06. 
sestdiena 

 

Opatija – Krk sala 
- Opatija 

● Brokastis viesnīcā 
Dienas ekskursija Krk salā 
● Franciskāņu klosteris Košljunas saliņā, brauciens ar 

kuģīti 
● Vrbnik pilsētiņa 
● Ciemošanās pie vīndara – stāsts, vīnu prezentācija, 

degustācija kopā ar pršuto un sieru 

Viesnīca Istra 3* 
Opatijā 

5. 14.06. 
svētdiena 

Opatija ● Brokastis viesnīcā. 
● Brīva diena katram pēc saviem ieskatiem 

Viesnīca Istra 3* 
Opatijā 

6. 15.06. 
pirmdiena 

 
 

Opatija – Plitvices 
ezeri - Opatija 

● Brokastis viesnīcā 
Dienas ekskursija uz Plitvices ezeriem 
● Vairāku stundu pastaiga Horvātijas skaistākajā NP 

Viesnīca Istra 3* 
Opatijā 

7. 16.06. 
otrdiena 

Opatija ● Brokastis viesnīcā. 
Brīva diena katram pēc saviem ieskatiem  

Viesnīca Istra 3* 
Opatijā 

8. 17.06. 
piektdiena 

Opatija – Rijeka - 
Rīga 

● Brokastis viesnīcā 
● Transfērs uz lidostu 
● Izlidošana ar Airbaltic reisu BT 496 10:15. Ielidošana 

Rīgā 13:35 

Katram savās 
mājās 
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