Dubrovniki Lieldienās

30.03.2018 – 03.04.2018
Dubrovniki ir Horvātijas pilsēta un nozīmīga osta Dalmācijas reģiona un Dubrovniku zemesšauruma pašos
dienvidos. Pilsēta allaž bijis viens no tūristu galamērķiem Adrijas jūras piekrastē.Pilsēta ir daudz apskates
vērtu vietu. 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.
Ceļojums piemērots: visiem, kam patīk gozēties siltā pavasara saulē un baudīt maigu piejūras
klimatu, atpūsties kādā no brīnišķīgām zeltainām pludmalēm vienā no Adrijas jūras kūrortiem,
kas lepojas ar senu, labi saglabātu vēsturisko mantojumu un tāpēc iekļauts UNESCO
pasaulvēsturiskā mantojuma sarakstā.
Lidojuma laiks:
Rīga - Dubrovniki: 2h 50 min
Dubrovniki - Rīga: 2h 45 min
Ekskursijas:


Ekskursija uz Kotoru un Budvu (Melnkalne)



Ekskursija uz Mostaru un Blagaj (Bosnija un Hercogovina)



Ekskursija uz Stonu un Korčulas salu



Dubrovniku pilsētas ekskursija

Jāredz:
Sponzas pils, kas ir 16.gs radīts renesanses šedevrs Rektoru pils – gotiska stila celtne ar
elegantiem, akmenī kaltiem kapiteļiem un bagātīgi rotātām kāpnēm.
Dominikāņu klosteris ar viduslaiku gleznojumu kolekciju.
Dubrovniku katedrāle – baroka laikmeta arhitektūras piemineklis ar dārgumu glabātuvi, kurā
atrodas pilsētas svētā patrona relikti.
Trešā vecākā (1317.) aptieka Eiropā, kas vienīgā vēl darbojās.
Dalmācijas krasts
Viena no pēdējās desmitgades Eiropas tūristu populārākajām atpūtas vietām ir garā, izrobotā
Adrijas jūras austrumu piekraste ar vairāk nekā 1000 tuvākām un tālākām salām, maziem
līcīšiem, lieliskām pludmalēm un kristāldzidru tirkīzkrāsas ūdeni.
Korčula
Korčula ir 279 km2 liela Horvātijai piederoša sala, kas atrodas Dalmācijas arhipelāgā Adrijas
jūrā. Maigais Vidusjūras klimats salai devis iespēju balstīt savu ekonomiku ne tikai uz tūrismu,
bet arī uz lauksaimniecību un zvejniecību.
Mostara
Pilsēta Bosnijas un Hercegovinas dienvidos pie Neretvas upes. Mostara izveidojās no neliela
ciematiņa stratēģiski svarīgā upes šķērsošanas vietā.

Cena iekļauts:


Lidojums;



Transfers;



Viesnīca Hotel Ariston 5* ar brokastu.

Cena nav iekļauts:


Med.apdrošināšana;



Ekskursijas;



Jēbkuras papildus izmaksas.

Cena 549 EUR no cilvēka

