
                                                                                  Tūrisma firma RĪGAS TŪRISTI 
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Horvātija 

  Spilta – Dubrovnika- Plitvices ezeri - Grāca   

8 dienas (visas naktis viesnīcās) 
Izbraukšanas datumi:  20.09.2014. 

Ceļazīmes cena  -    215 Ls  /307 EUR ( ja grupā ir 40 tūristi);  

-  240 Ls /342 EUR ( ja grupā ir 32 tūristi) 

 

1.diena 
6:00 no rīta izbraukšana no Rīgas. Lietuva. Polija. Nakts viesnīcā.  
2.diena  

Brokastis. Brauciens cauri Slovākijai un  Ungārijai. Īsa pusdienu pauze pa ceļam. Nakts  
apartamentos pie Trogiras. 
3.diena 

Splitas pilsētas bibliotēkas apmekļēšana.  Ekskursija  Splitā UNESCO kultūras mantojuma 
sarakstā Diokletiana pils, Sv.Duje katedrāle, Jupitera kapella, 400-gadīgas palmas un Horvātijas 

dižgaru pieminekļi. Ekskursija Trogirā – vecpilsēta, promenāde, tirgus laukums...  Vakarā 
iesakām pastaigāties pa vienu no skaistākajām piekrastes promenādēm Trogirā  vai baudīt gardi 
pagatavotās Adrijas jūras veltes kādā no romantiskajām “konobām”. Nakts apartamentos. 

4.diena  
Izbraukuma ekskursijā (par papildus samaksu 20 EUR) uz Dubrovniku.Brauciens cauri 

Neretvas  upes ielejai ,kur atrodas vīnogulāji un augļu dārzi, pieturas pauze, lai varētu nopirkt 
mandarīnus, eļļu un citus zemnieku audzētus  labumus. Pa ceļam kādas pagasta bibliotēkas 
apskate .Dubrovniki pilsēta, kas nesenā vēsturē pārcieta barbarisku bombardēšanu un 

apšaudes, brīvajā Horvātijas republikā ir dzimusi no jauna ar saules apspīdētām baltām 
marmora ieliņām un laukumiem, ar katedrālēm un seniem klosteriem, ar varenām cietokšņa 

sienām. Ekskursija vietējā gida pavadībā. Nakts apartamentos.  
5.diena  
Izbraukums ar kuģīti uz Adrijas jūras salām ar zivju pikniku (par papildu samaksu no  35 

EUR). Atpūta, baudot viļņu šūpas, sauli un vēju, vērojot neskaitāmos līčus un līcīšus, mazākas 
un lielākas salas. Nakts apartamentos. 6.diena 

Plitvices ezeri – dabas radīts fenomens – 16 dažādos augstuma līmeņos esošie ezeri, kas savā 
starpā saistīti ar vairāk kā 90 ūdenskritumiem. Īsākas un garākas marķētas takas jūs ievedīs 
brīnumainā pasaulē – eksotiski augi, smaragdzaļi ezeri, šalcoši ūdenskritumi, baltie Horvātijas 

akmeņi. ..nakts viesnīcā  Slovēnijā. 
7.diena 

Izbraukšana uz Austriju Štīrijas Federālās zemes bibliotēkas apmeklēšana. Bibliotēka un 
klientu centrs atvērti 2011 gadā. Modernās mākslas un dizaina elementi savienoti  ar viduslaiku 
interjeru. Štīrijas galvaspilsēta- Grāca. Slavenais ķirbju audzēšanas reģions. Ekskursija  

Vecpilsētā: Operas nams, Rātsnams, Grācas pulkstenis.. brīvais laiks  pusdienu pauzei.  Nakts 
viesnīcā Polijā.   

8.diena  
Brokastis. Polija. Lietuva. Vakarā ierašanās Rīgā. 

Ceļojuma cenā ietilpst: 

  brauciens ar komfortablu autobusu (TV, WC, kondicionieris); 

  nakšņošana tūristu klases viesnīcās 2-3* ar brokastīm un 4 naktis  apartamentos,  2-4-
vietīgos numuros ar ērtībām bez brokastīm 

  ekskursiju programma grupas vadītāja pavadībā; 

  tūristu apdrošināšana. 

http://www.rigasturisti.lv/
mailto:rigasturisti@apollo.lv


 
Papildus izdevumi: 

  ekskursija uz Dubrovniku – 20 EUR*; 
  izbrauciens ar kuģīti Adrijas jūrā – 35 EUR*; 

  Plitvicas ezeru Nacionālais parks – 110/ 100 HRK;  
  Dubrovnikā senākā aptieka un klosteris – 30 HRK; 

  Dubrovnikas cietokšņa mūris – 90/ 70 HRK 

 Horvātijas kuna (HRK) 1 EUR ~ 7,1 HRK/ 

· Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir 
orientējoši un var mainīties. 

  

Pieteikšanās:  līdz 17.02.2014. pirmā iemaksa 100 EUR   līdz 03.03.2014.   
 

 
Ceļojumu aģentūra „Rīgas Tūristi” 
Adrese: Rīgā, Dzirnavu ielā 43, LV-1010 

Tāl. : +(371) 67281803, 67244314 ;  mob. t. +(371) 29470228 
Darba laiks: darba dienās no 9.30 līdz 18.00 

Firmas rekvizīti 

SIA RĪGAS TŪRISTI 

Reg.LV 40003284904 
Bank: AS SEB banka,  

Code: UNLALV2X 
Account (LVL): IBAN LV40UNLA0001008469994 
Account (EUR): IBAN LV91UNLA0050014759315 

Office adress: Dzirnavu 43, Rīga, LV-1010 
E-mail: rigasturisti@rigasturisti.lv  

 

mailto:rigasturisti@rigasturisti.lv

