Dubrovniki
28.aprīlis 2012 – 1.maijs 2012
Dubrovniki
Dubrovniki ir Horvātijas pilsēta un nozīmīga osta Dalmācijas reģiona un Dubrovniku zemesšauruma pašos dienvidos. Pilsēta allaž
bijis viens no tūristu galamērķiem Adrijas jūras piekrastē. 1979. gadā Dubrovniki tika iekļauti UNESCO pasaules mantojuma
objektu sarakstā. Jau no seniem laikiem Dubrovniku bagātības pamatā bija jūras tirdzniecība. Viduslaikos, tā bija 5. Jūras republika
Vidusjūras krastos un vienīgā Adrijas jūras austrumos, kas spēja konkurēt ar Venēciju. Eksistē vairākas teorijas par Dubrovniku jeb
Ragusas, kā tā tika saukta vēsturiski, izcelsmi. Tomēr visticamākā šķiet versija, ka pilsētu nodibināja grieķu jūrnieki. Par to liecina
arī arheoloģiskajos izrakumos atrastie grieķu mākslas un saimniecības priekšmeti. Līdz 14 gs. tā atradās Austrumgotu karalistes,
Bizantijas impērijas, Venēcijas un Ungārijas karalistes pakļautībā, taču pēc tam baudīja neatkarīgas republikas statusu līdz pat
1808. gadam, kad to iekaroja Napoleona karaspēks. Pēc Napoleona sagrāves, Vīnes kongress Ragusas republiku piešķīra
Austroungārijas impērijai, kuras pakļautībā tā atradās veselu gadsimtu. 1918. gadā tā tika iekļauta jaundibinātajā Serbu, Horvātu un
Slovēņu karalistē un ieguva Dubrovniku nosaukumu. 2. Pasaules kara laikā Dubrovnikus kontrolēja itāļu un vācu armijas, bet
1944. gadā tā kļuva Dienvidslāvijas sastāvdaļa. 1991. gadā pēc neatkarības pasludināšanas, pilsētu aplenca un ar artilērijas
uzbrukumiem stipri izpostīja Dienvidslāvijas republikas armija. Tikai 1992. gada maijā Horvātijas bruņotie spēki Dubrovnikus
atbrīvoja un vajadzēja vairāk nekā trīs gadus, lai pilsētu atjaunotu.
Lai arī liela daļa no senās arhitektūras paraugiem gāja bojā postošajā 1667. gada zemestrīcē, pilsētā ir daudz apskates vērtu vietu.
Cenas vienai personai:
329 LVL vieta divvietīgā istabā
369 LVL vienvietīga istaba
219 LVL tikai lidojums
Viesnīca VIS 3***
vis-hotel-dubrovnik.h-rsv.com
3***viesnīca Vis atrodas netālu no Dubrovņiku pilsētas centra – līdz tam 15 min. laikā var nokļūt ar autobusu. Viesnīca novietota
Adrijas
jūras
krastā
un
tai
ir
sava
–
privāta
pludmales
zona.
Katrai viesu istabai ir balkons, no kura paveras brīnišķīgs skats uz jūru un Elafiti salām vai arī parku. Istabās ir gaisa
kondicionēšanas sistēma, satelītTV, fēns un telefons. Bezmaksas WI-FI pieejams publiskajās telpās. Biznesa centrā internets ir par
maksu. Brokastis var ieturēt viesnīcas restorānā vai uz terases, bet dzērienus – viesnīcas bārā. Seifs pieejams reģistratūrā.
Automašīnu stāvvieta viesnīcas teritorijā ir bezmaksas.

28.aprīlis

Programma
Lidojums Rīga – Dubrovniki 03:30 – 05:15
Transfērs uz viesnīcu
6:30 brokastis viesnīcā
Ekskursija uz Elafiti salām
08:00 no viesnīcas
Ekskursijas laikā apmeklēsim Elafiti salas, kas atrodas ziemeļrietumos no
Dubrovņikiem. Kopumā arhipelāgu veido 13 salas, bet apdzīvotas tikai 3.
Koločepas sala atrodas vistuvāk kontinentam un tajā biezi meži mijas ar
vīnogulāju stādījumiem, citrusu un olīvkoku birzīm. Uz salas ir tikai divas
apdzīvotas vietas – Gornje un Donje Celo. Pie katras no tām atrodas
pludmale. Šeit varēsim vērot Adrijas piekarastes iedzīvotāju rimto dzīves
ritmu.
Lopuda salā atrodas vislabākā Elafiti salas pludmale Sunj – ar baltām
smiltīm un zaļiem pakalniem fonā.
Trešā apdzīvotā Elafiti arhipelāga sala ir Šipan. Tā ir lielākā un slavena ar
šeit darināto vīnu.
Cena: 55 LVL
Cenā iekļauts: transfers līdz ostai un atpakaļ, krieviski runājoša gida
pakalpojumi, kuģa biļetes, vieglas pusdienas ( zivis un vīns)

29.aprīlis

Ekskursija uz Mostaru (Bosnija un Hercogovina)
plkst. 09:00 no viesnīcas
Ekskursija ar autobusu un krieviski runājošu gidu
Pilnas dienas ekskursijā dosimies uz pilsētu, kurā ceļinieks no Ziemeļiem
sajūt pirmās Vidusjūras dvesmas, bet tas, kas nāk no Dienvidiem- atskārtu
par priekšā esošo milzīgo kontinentu. Gida pavadībā apskatīsim Veco turku
tirgu, Turku ( Biščeviča) māju, kā arī vienu no senajām mošejām. Pēc
pilsētas apskates ekskursijas tiks dots brīvs laiks pusdienām un suvenīru
iegādei. Cena: 49 LVL
Iekļauts: transports, krieviski runājoša gada pakalpojumi, ieejas maksa
Turku mājā, ieejas maksa mošejā, pusdienas

30.aprīlis

Ekskursija uz Melnkalni
plkst. 09:00 no vienīcas
Ekskursija ar autobusu un krieviski runājošu gidu
Pilnas dienas ekskursijā apskatīsim vienu no neatklātajiem Eiropas
brīnumiem – Melnkalni, ar tās neskarto dabu un bagātajām vēstures
liecībām. Dosimies gar Kotoras līča piekrasti ar neskaitāmām mazām,
īpatnējām apdzīvotajām vietām, apstāsimies Kotoras pilsētā, lai izjustu
tipisku Viduslaiku dzīves stilu un pēc tam pa elpu aizraujošu serpentīnu
veiksim garu ceļu augšup kalnos, lai apmeklētu Cetiņu – bijušo šīs
teritorijas valdnieku uzturēšanās vietu. Apskatīsim arī Budvu, senatnīgu
pilsētu, kas mūsdienās kļuvusi par dzīvesprieka pilnu kūrortu.
Cena: 39 LVL
Iekļauts: transports, ieejas maksa Cetinjas pilī un krieviski runājoša gida
pakalpojumi

1.maijs

Dubrovniku pilsētas ekskursija
plkst. 09:00 no viesnīcas
Ekskursija
ar
autobusu
un
krieviski
runājošu
gidu
Pilsētas apskates ekskursija atklās senās, mūriem apjoztās pilsētas
skaistākās vietas, ko varēsim vērot arī no augšas - īpaša skatu punkta.
Kājām izstaigāsim Dominikāņu klosteri, kurā apskatīsim tā bagātīgo
viduslaiku gleznojumu kolekciju. Gida pavadībā dosimies pa Vecpilsētas
šauro līkumoto ieliņu labirintiem un noklausīsimies stāstījumu par pilsētas
vēsturi
un
kultūru.
Cena: 19 LVL - pērkot ceļojumu līdz 31.12, ekskursiju saņemsiet bez
maksas!
Iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa
Dominikāņu klosterī
16:00 transfērs no viesnīcas uz lidostu
Lidojums Dubrovniki – Rīga 19:00 – 22:40

Cenā iekļauts:
• lidojums Rīga-Dubrovniki-Rīga
• 3 naktis viesnīcā VIS 3***
• brokastis
• transfērs lidosta-viesnīca-lidosta
• ēdināšana lidojuma laikā, bagāža 20 kg
Par papildus samaksu:
• ekskursijas
• apdrošināšana

