
                          

 
  

    
LATVIJAS ALPĪNISTU UN CEěOTĀJU ASOCIĀCIJALATVIJAS ALPĪNISTU UN CEěOTĀJU ASOCIĀCIJALATVIJAS ALPĪNISTU UN CEěOTĀJU ASOCIĀCIJALATVIJAS ALPĪNISTU UN CEěOTĀJU ASOCIĀCIJA    

    
Balkānu valstis un kalni 

14.09-28.09.2013. 
 

Bosnija un Hercogovina (BH) Melnkalne (ME) Horvātija (HR) 
  
Maršruts : Rīga – Polija – Budapešta (HU) – Sarajeva (BH) – Mostara (BH) – Medžugorje (BH) - 
Maglič  (2386m) virsotne (BH) - Žabljak (ME) – Dumitora kalni (ME) – Taras kanjons (ME) - 
Bobotov kuk (2522m) virsotne (ME) – CetiĦe (ME) – Budva (ME) – Kotora (ME) – Dubrovnik 
(HR) – Splita (HR) – Krka NP(HR) - Dinara (1831m) virsotne (HR) – Plitvice NP (HR) – Zagreba 
(HR) – Polija  - Rīga 
  

Budapešta- Ungārijas galvaspilsēta. DeviĦi skaisti tilti sniedzas pāri Donavai un savieno Budu un Peštu. Budas 
klusajās ieliĦās senlaicīga šarma un vēsturiska vide. Pastaigas pa viduslaiku Vecpilsētu ir nomierinošas, un no Gellért 
kalna virsotnes var apbrīnot brīnišėīgo pilsētas panorāmu. 
 
Sarajeva - pilsēta, kas nosaukta par Eiropas Jeruzalēmi, kurā vienuviet atrodas islama, ortodoksālās, katoĜu un 
ebreju reliģiskā kulta celtnes. Baščarsijas vecpilsēta un krāsainie austrumu tirgi, Džamija mošeja, rātsnams, Sebilj 
strūklaka, Maršala Tito iela, tilti pār Miljackas upei.  
 
Mostara tiek saukta par Hercegovinas sirdi. Šajā skaistajā pilsētā joprojām darbojas gan kristiešu baznīcas, gan 
mošejas. Pilsētas simbolu – veco tiltu jaunas vienotības un kopā dzīvošanas vārdā atjaunoja musulmaĦi un kristieši 
kopā... 
 
Medžugorje no nabadzīga ciema pārvērtās par vienu no nozīmīgākajām svētvietām Dienvidslāvijā, kad 1981. g. seši 
jaunieši paziĦoja, ka viĦus ir uzrunājusi Svētā Jaunava. 
 
Maglič virsotne (2386m)  – Bosnijas un Hercogovinas augstākais punkts. Atrodas Sutjeska nacionālajā parkā un ir 
sasniedzama gan no Bosnijas Hercogovinas , gan no Melkalnes puses. 
 
Durmitora kalni ir vieni no mazākajiem kalnu apgabaliem, bet tajā pašā laikā ir vieni no viskrāšĦākajiem un 
daudzveidīgākajiem. Stāvas, skarbas kaĜėakmens klintis škiet skaram debesis... Vairāk kā 15 majestātiskas virsotnes 
pārsniedz 2000 m augstumu v.j.l., dažas asas kā adatas, citas atgādina kupolu... 
 
Dabas radītais brīnums - Taras kanjons, kas ir Eiropas dziĜākais un pasaulē otrs lielākais kanjons - dziĜums 1067 m 
un garums 78 km.  
 
Bobotov kuk (2522m) virsotne – Melkalnes ceturtā augstākā virsotne, kas atšėiras no augstākās virsotnes tikai 
par 12m.  
Kalns atrodas Dumitora kalnos, kas daudz skaistāki un pieejamāki nekā Melnkalnes augstākās virsotnes reģionā, kas 
atrodas uz Melkalnes un Albānijas robežas. 
 
CetiĦe - Senā, karaliskā Melnkalnes galvaspilsēta, valsts prezidenta oficiālās rezidences pilsēta, tā lepojas ar bagātīgu 
vēsturisko mantojumu. 
 
Budva ir Melnkalnes tūrisma metropole ar 35 lieliskām pludmalēm Adrijas jūras krastā un nerimstošu naktsdzīvi.   
 
Senajā Kotorā, kura pazīstama kā visplašākais tirgus ar viszemākām cenām visā Horvātijas un Melnkalnes Adrijas 
jūras piekrastē. 
 
Dubrovnik – kādreizējā lepnā pilsētvalsts, kuras spēcīgā flote droši stājās pretim gan Venēcijas, gan turku 
tīkojumiem, savu vēsturisko bagātību glabā vēl šodien, ieskautu senajos nocietinājumu mūros, kurus 1991. g. velti 
mēģināja sagraut serbuartilērija un flote.  
 
Splita – majestātiska Adrijas jūras piekrastes pilsēta ar Romas imperatora Diokletiāna rezidenci–pili, sniegbaltu jahtu 
ostu pie vecpilsētas mūriem. 
 
Dinara virsotne (1831m) – Horvātijas augstākais kalns. Kāpšanas ziĦā vienkāršs, bet vasaras periodā tā nogāzēs 
valda Ĝoti karsts laiks. 
Krkas dabas parks – neatkārtojami krāšĦais kanjons, kas iemūžināts teju vai visas Dienvidslāvijas indiāĦu filmās ar 
slavenā Gojko Mitiča piedalīšanos. 



 
Plitvices nacionālais parks (UNESCO) – vienu no Horvātijas dabas brīnumiem veido mežoti dižskābaržu pakalni, 
kuros pamanījušies iegulties 16 ezeri, kas savienoti ar pakāpienveida ūdenskritumiem. 
 
Zagreba – 450 gadus vecā galvaspilsēta. Tūristus tā priecē ar XIII gs. freskām, renesanses soliem un baroka stilā 
veidotu marmora altāri un kanceli. 
  

Paredzēts uzkāpt Balkānu valstu augstākās vai gandrīz augstākās virsotnēs. 
 

Ceļojuma cena Ceļojuma cena Ceļojuma cena Ceļojuma cena             Ls Ls Ls Ls 390390390390,00 (,00 (,00 (,00 (8888    cilvēku grupā)cilvēku grupā)cilvēku grupā)cilvēku grupā)    
        

Cenā ietilpstCenā ietilpstCenā ietilpstCenā ietilpst::::    
•        transporta pakalpojumi (komfortabls 8 vietīgs autobuss) ceļojuma laikā 

•        naktsmītnes kempingos teltīs un 2 naktis viesnīcā Polijā 

•     ceļu nodokļi, maksas autoceļi 

•     stāvvietas 

•     grupas vadītāja ceļa izdevumi 

•       veselības apdrošināšana  

 

Cenā neietilpst:Cenā neietilpst:Cenā neietilpst:Cenā neietilpst:    
• •      personīgie izdevumumi     
• •      ēdināšana    
• •     ieejas maksa parkos, pacēlāji, laivu braucieni 
 
Papildus izdevumi: 
Par ieejas maksām, pacēlājiem, kuģiem, laivām  ap 70 LVL 
(pēc brīvas izvēles var doties tikai atsevišėos objektos)  

 

Pietekšanās: 

Anketas aizpildīšana un avanss 100 LVL (tiek rezervēta vieta) 
 

Norēėinu kārtība: 

Pilna ceĜojuma summa jāsamaksā ne vēlāk kā līdz 09.09.2013.  

 

Grupas vadītājs un organizators: 

Arnis Opmanis mob. 29545486 

Latvijas Alpīnistu un ceĜotāju asociācija 

 


