
 

 
Melnkalne 

8 dienas 

12.09.-19.09.2022. 

Ceļojuma cena:   

EUR 820

 
1. diena   

Tikšanās Rīgas lidostā 6:15. Tiešais lidojums Rīga-Splita. 9:45 ierašanās Splitā. Ekskursija Splitā. Splita – 2. lielākā Horvātijas 

pilsēta ar 1700 gadus senu vēsturi. Ievērojamākais objekts – Romas imperatora Diokletiāna pils, kas mūsdienās veido pilsētas 

senāko daļu. Brauciens līdz Melnkalnei. Iekārtošanās apartamentos Budvā. Budva – Melnkalnes vasaras galvaspilsēta. Galvenā 

pilsēta Budvas rivjērā. Daži vēsturnieki melš, ka varētu būt vecākā pilsēta Vidusjūras baseina piekrastē. Labi saglabājies 

aizsardzības mūris, cietoksnis jūras karstā, senas baznīcas un mazu ieliņu labirints vecpilsētā. Šobrīd pilnībā tūristu pilsēta ar 

plašām izklaides iespējām un garu pludmali. Apartamenti Budvā. 

2. diena 

Brauciens gar Adrijas Jūras krastu. Podgorica – Melnkalnes galvaspilsēta. Te īsti nav ko redzēt, bet varbūt ir vērts apskatīt 

Maskavas tiltu un pieminekli Vladimiram Visockim. Skadaras ezers ietilpst tāda paša nosaukuma nacionālajā parkā, kur 

sastopami Eiropā reti putni, liels daudzums zivju, krāšņas Balkānu dabas ainavas un nelielas saliņas ar pārsteigumiem. 

Brauciens pa kalniem gar ezera krastu no kura paveras brīnišķigas kalnu ainavas. Ulciņa – pēdējā lielā pilsēta Adrijas piekrastē 

Albānijas virzienā. Nav jābrauc uz Albāniju, pietiek pastaigāt pa Ulciņu, lai sajustu Albānijas auru. Vismaz 70 % šīs pilsētas 

iedzīvotāju Albāņu valoda ir dzimtā, un lielākā daļa dievnamu ir mošejas. Apartamenti Budvā. 

3. diena 

Žabjaka ir Melnkalnes kalnu galvaspilsēta, slēpošanas un kalnu pastaigu centrs. Žabļaka atrodas Durmitora NP malā, 1465 m. 

vjl. Durmitor NP iekļauts UNESCO sarakstā jau 1980. gadā, augstākā virsotne 2522 m., te atrodas arī Taras upes kanjons 

(dziļākais kanjons Eiropā, vietām klintis ir 1300 m virs upes). Tie, kas piekritīs doties ar laivām lejup pa Taras kanjonu, par 

garlaicību sūdzēties nevarēs. Šajā dienā tiek piedāvāts tūristiem piemērots 2  stundu raftings pa Taras upi. Alternatīva – pastaiga 

apkārt Melnajam ezeram kalnos (~ 4 km). Pēcpusdienā – brauciens pa Durmitor NP kalnu ceļiem, kam raksturīgas iespaidīgas 

kalnu ainavas. Apartamenti Budvā. 

4. diena 

Cetiņe 500 gadus bijusi Melnkalnes galvaspilsēta. Cetiņes klosteris, karaļa pils, bijušās vēstniecības – liekas neticami pilsētā, 

kurā šobrīd mitinās vien 20 tūkstoši iedzīvotāju. Ņeguši mauzolejs augstu kalnā. Lai saprastu šīs vietas iespaidīgumu – var 

salīdzināt ar “Ērgļa Ligzdu” – Hitlera māju Alpos. Ņeguši ciems. Te pēc senām receptēm gatavo slaveno Ņeguši gaļu, sieru un 

vīnu. Pusdienas un vietējās produkcijas degustācija. Apartamenti Budvā. 

5. diena 

Līdz pēcpusdienai atpūta pie jūras Budvā. Brauciens pa skaisto Adrijas jūras piekrastes ceļu. Kotora – Melnkalnes pērle Kotoras 

līča krastā. Par pilsētas stratēģisko nozīmi atgādina labi saglabājušies pilsētas biezie mūri, kuri, starp citu, ir 2 reizes garāki kā 

Dubrovnikai. Sv. Trifona katedrāle, nelielā vecpilsēta un nepārspējami ainaviskā vide neļaus Jums vilties. Apartamenti Budvā. 

6. Diena 

Līdz pusdienām atpūta Budvā, beidzot pamatīgi izpētot šo kūrortpilsētu . Brauciens līdz Horvātijai. Pārcelšanās ar prāmi pār 

Kotoras līci. Dubrovnika – bez šaubām tiek uzskatīta par Horvātijas pērli, bet šajā ceļojumā tā ir dārgākā pilsēta. Top apskates 

objekts – Dubrovnikas mūris, kas apvij pilsētu 2,5 km garumā. Pa mūri var apiet apkārt vecpilsētai, skatot vecpilsētu un jūru no 

augšas, vēlāk laiski paklīst pa vecpilsētas ieliņām. Apartamenti Horvātijā. 

7. diena 

Pelješacas pussalas un Korčulas salas izpēte Horvātijā. Pelješaca ir salīdzinoši mierīga vieta Horvātijā, kuras diezgan augstos 

paugurus klāj vīnogulāju dārzi, savukārt jūrā tiek audzētas austeres. Tieši austeru un labā vīna dēļ te ierodas daudz apmeklētāju. 

Redzēsim arī slaveno Stonas pilsētas aizsardzības sienu. Pārcelšanās ar prāmi uz Korčulas salu. Stāsti liecina, ka Korčulas salā 

dzimis slavenais ceļotājs Marko Polo. Apskatīsim Korčulas pilsētu, kas var lepoties ar tik pat skaistu vecpilsētu, kā vairākas 

citas Dalmācijas piekrastes pērles, un izbaudīsim kādu no Korčulas pludmalēm. Apartamenti Horvātijā. 

8. diena 

7:30 transfērs uz lidostu. Lidojums Dubrovnika-Rīga. Ierašanās Rīgā 13:20. 

 

Cenā ietilpst: 

 Lidojums Rīga – Splita – Rīga (Air Baltic), 

 transporta pakalpojumi (9 vietu mikroautobuss), 

 vietējie prāmji, izņemot pasažieru biļetes uz Korčulas salu Horvātijā, 

 rokas bagāža 8 kg, 

 gids-grupas vadītājs, 

 veselības apdrošināšana, 

 7 naktis 4-5-vietīgi labiekārtoti apartamenti, divvietīgas guļamistabas (bez brokastīm) Budvā un Horvātijā. 

 

 Papildizdevumi: 

 ieejas maksa apskates vietās un izklaides pasākumos, 



 Nododamā bagāža 20 kg (pēc izvēles) 40 EUR (turp-atpakaļ lidojumam). Cena var mainīties uz dārgāku un ceļojuma 

organizators neuzņemas atbildību. 

 

 

COVID-19 informācija šobrīd (26.05.2022.) – Nav nekādu ceļošanas aizliegumu uz Horvātiju 

un Melnkalni, nav jāuzrāda nekādi ar zarazu-19 saistīti dokumenti. 

 
 

 
 tel. 29563697 

 info@baldonescelotajs.lv 

 

 

Valsts Objekts Individuāli  

 

 Bērniem 

Melnkalne Raftings pa Taras kanjonu 2,5 h. 45 EUR   

 Ņeguši mauzolejs 5 EUR   

 Durmitor nacionālais parks 3 EUR   

 Ieeja Kotoras pilsētā (nodoklis) 2 EUR   

 Tūrisma nodoklis Cetiņja 3 EUR   

Horvātija Prāmis uz Korčulu (turp- atpakaļ) 50 HRK   

     

     

1 EUR – 7,3 Horvātijas HRK (kunas),    
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