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Melnkalne valsts svētkos 
 

Tiešais lidojums Rīga – Podgorica - Rīga 

   18.11.2020: Rīga 06:40 08:20 Podgorica 
   22.11.2020: Podgorica 21:30 01:15 Rīga 
Cena: 349 EUR (lidojums, lidostu nodokļi, 5 kg rokas bagāža un 15 kg reģistrētā bagāža) 
 

Tiešais lidojums + Hotel Falkensteiner  4* (ONLY ADULTS viesnīca!) 
Cena: 589 EUR (transfers, 4 naktis divvietīgā istabā ar brokastīm un vakariņām, grupas vadītāja 
pakalpojumi)    
 

Ja Jums vārds „Melnkalne” asociējas ar kaut ko mazliet mežonīgu, krāšņas dabas un kontrastu 
bagātu, kā arī civilizācijas nesabojātu – vietu, kur vasaras brīvdienas varētu pavadīt Drakula, nu, vai 
vismaz Harija Potera draugu radi, tad ziniet – neesat tālu no patiesības!Melnkalne, Adrijas jūras pērle, 
kas ir daudzējādā ziņā unikāla, atrodas tās dienvidu daļā un ietver sevī gan Balkāniem, gan Vidusjūras 
valstīm raksturīgās iezīmes. Melnkalne - īstā ceļotāja izvēle! 

Ekskursiju programma pēc izvēles 
Rekomendējam ekskursijas iegādāties pirms lidojuma. Vietu skaits ierobežots! 

 
 
 

Ekskursija pa Skadaras ezeru un Budvu 
18. novembris 10:00  no viesnīcas 
Pirmās dienas ekskursijas laikā vispirms autobuss apstāsies skatu laukumā, 
no kura varēs nofotografēt slaveno Sv. Stefana salu – vienu no Melnkalnes 
vizītkartēm. Tālāk ceļš vedīs uz Skadara ezeru – lielāko ezeru Balkānos, kas 
lepojas ar bagātīgu floru un faunu. Skaistas ainavas varēs vērot pa ceļam no 
jūras krasta, pāri kalniem uz ezeru, kur kāpsim kuģītī un veiksim apm. 30 
min braucienu, apskatot vietējos putnus un zivis. Pēc pusdienām vietējā res-
torānā, dosimies atpakaļceļā. Ekskursijas otrajā daļā apskatīsim Adrijas jūras 
kūrortpilsētas Budvas vecpilsētu. Ekskursijas ilgums ~ 8 stundas 
Svarīgi! Ekskursija pa Skadara ezeru norisināsies tikai labvēlīgos laika apstākļos. Organizētāji patur tiesības mainīt 
šo ekskursiju vietām ar citu ekskursiju no piedāvātās programmas. 
Cena: 70 EUR 
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa Skadara Nacionālajā parkā, kuģīša 
biļete, Budvas pilsētas nodoklis, ieejas maksa Budvas pilsētas mūros, bufetes tipa pusdienas (glāze vīna vai sulas 
iekļauts) 
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Ekskursija uz Cetiņu, Lovcen Nacionālo parku un Ņeguši ciematu 
19. novembris 09:00 no viesnīcas 
 
Pilnas dienas ekskursijas laikā vispirms dosimies uz Cetiņes pilsētu 
– bijušās Melnkalnes karalistes galvaspilsētu, valsts vēstures un 
kultūras mantojuma centru. Šeit veiksim īsu pilsētas centrālās da-
ļas apskati. Pēc tam brauksim uz Lovčena Nacionālo parku, kurā 
galvenais apskates objekts ir Melnkalnes valdnieka Ņeguši mauzo-
lejs. Tas oficiāli atzīts par pasaules augstāko mauzoleju un atrodas 
1660 m virs jūras līmeņa. No autostāvvietas līdz mauzolejam ved 
461 pakāpiens un daļa no ceļa iet cauri marmora tunelim. No še-
jienes labā laikā var pārredzēt ne tikai plašus Melnkalnes apgaba-
lus, bet arī daļu Albānijas un Serbijas. Pēc tam ceļš vedīs augšup 
kalnos, kur apmeklēsim nelielu ciematiņu Ņeguši, kur dzimusi viena no ievērojamākajām personām Melnkalnes 
vēsturē – valdnieks, bīskaps un dzejnieks Ņegušs. Ciematā mums tiks piedāvātas mājās gatavotas uzkodas un pus-
dienas. Pēc tam pa veco serpentīnveidīgo ceļu brauksim lejup uz Budvu, pa ceļam apstājoties foto pauzē. Ekskur-
sijas ilgums ~ 7 stundas 
Cena: 70 EUR 
Cenā iekļauts:  transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa Lovčena Nacionālajā parkā un 
Mauzolejā, tūristu nodoklis Cetiņes pilsētā, uzkodas un pusdienas Ņeguši ciematā ( glāze vīna, ūdens, rākijas un 
kafija iekļauta) 
 
 
 

 
Ekskursija uz Albāniju 
20. novembris 08:00 no viesnīcas 
 
Šīs ekskursijas laikā būs iespēja apmeklēt Melnkalnes kaimiņvalsti 
Albāniju, kas lepojas ar bagātu vietējo kultūru un tradīcijām, bet 
50 gadus bija izolēta no pārējās pasaules. Mūsu ceļš vedīs gar Ad-
rijas jūras krastu garām pilsētām Petrovac, Bar un Ulciņ- vistālāk 
uz dienvidiem atrodošos Melnkalnes pilsētu, kurā sajaukušās Ei-
ropas un Austrumu kultūras. Tālāk brauksim gar ciematiem, ko 
pārsvarā apdzīvo albāņi.Pēc robežas šķērsošanas dosimies uz cie-
toksni Rozafa, kas uzbūvēts trīs upju ielokā. Pēc tam mūsu ceļš 
vedīs uz Skadaras pilsētu, kas atrodas tāda paša nosaukuma ezera 
krastā. Skadara ir sens tirdzniecības centrs ar viduslaiku cietoksni. Šeit mēs apmeklēsim arheoloģijas muzeju, vi-
duslaiku cietoksni un Bronzas laikmeta apmetnes atliekas. Pirms atgriešanās Melnkalnē, nobaudīsim tradicionālas 
albāņu pusdienas restorānā. Ekskursijas ilgums ~ 9.5 stundas 
Svarīgi: Ekskursijā jāņem līdzi pase. Ekskursijas ilgumu ietekmēs tas, cik raita būs abu valstu robežu šķērsošanas 
procedūra. 
Cena: 65 EUR 
Cenā iekļauts: transports, krieviski runājoša pavadošā gida pakalpojumi, Albānijas vietējā gida pakalpojumi 
,ieejas maksa Rozafas cietoksnī un muzejā, pusdienas ( glāze vīna vai ūdens vai sulas un kafija iekļauta) 
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Ekskursija “Melnkalnes mežonīgais skaistums “ 
21. novembris 07:30 no viesnīcas 
 
Šīs dienas ekskursija mūs aizvedīs dziļi Melnkalnes vidienē - ar brī-
nišķīgiem zaļu mežu klātiem kalniem, straujām upēm un dziļiem kan-
joniem. Dosimies uz Melnkalnes galvaspilsētu Podgorici un iekāpsim 
vilcienā uz Kolašinu. Vilciens mūs uzvedīs kalnos ar elpu aizraujošiem 
skatiem uz Morakas upes kanjonu. Pēc stundas brauciena ieradīsi-
mies Kolašinā, kur mūs gaidīs autobuss. Tālāk ceļš turpināsies pa lī-
kumotu ceļu kalnos, līdz sasniegsim Taras upi, kuras kanjons ir 2. dzi-
ņākais pasaulē pēc Kolorādo. Pēc pusdienām restorānā upes krastā, 
ekskursiju turpināsim pa Durmitora Nacionālā parka teritoriju un ap-
stāsimies pie slavenā Durdeviča Tara tilta. Šeit mums būs neliela pastaiga, pēc kuras dosimies atpakaļceļā, kas 
vedīs gar Žabljakas pilsētu 1456 m augstumā virs jūras līmeņa un ar apstāšanos pie Melnā ezera. 
Ekskursijas ilgums ~ 13 stundas 
Cena: 70 EUR 
Cenā iekļauts:  transports, krieviski runājoša gida pakalpojumi, vilciena biļete, pusdienas ( vīns un ūdens 
iekļauts), ieejas maksa Durmitora Nacionālajā parka 
 
 
 

Ekskursija uz Kotoru un Perastu 
22. novembris 10:00 no viesnīcas 
 
Ekskursijas pirmajā daļā dosimies uz Kotoru, lai apskatītu UNESCO pa-
saulvēsturiskā mantojuma sarakstā iekļauto vecpilsētu. Pēc tam dosi-
mies uz piejūras mazpilsētu Perastu, lai ar kuģīti pārceltos uz Kotoras 
līča centrā atrodošos saliņu Our Lady of the Rocks. Te apskatīsim 17. 
gadsimtā būvētu baznīcu, kura greznota ar slavenā vietējā baroka 
laika mākslinieka Tripo Kokolja 68 gleznotajām freskām. Pēc tam at-
griezīsimies Perastas pilsētiņā, kur nobaudīsim pusdienas. 
Pēc pusdienām atkal kāpsim kuģītī, lai pārceltos uz Tivatas pilsētu, kur 
mūs gaidīs autobuss. Pirms izbraukšanas uz Budvu, tiks dots nedaudz 
brīva laika, lai apskatītu eleganto jahtu piestātni Porto Montenegro vai izdzertu tasi kafijas kādā no Kotoras līča 
piekrastes kafejnīcām. 
Ekskursijas ilgums ~ 7 stundas 
Cena: 75 EUR 
Cenā iekļauts:   transports (autobuss un kuģītis), krieviski runājoša gida pakalpojumi, ieejas maksa Our Lady of 
the Rocks baznīcā, Kotoras pilsētas nodoklis un ieejas maksa Katedrālē, pusdienas ( glāze vīna, ūdens un kafija 
iekļauta) 
 
 

 

22. novembris plkst. 18:30 transfers no viesnīcas uz lidostu 
 
 
 
 

 
Bērniem līdz 12 g. ekskursijas par puscenu! 

Programmā iespējamas izmaiņas, sekojiet jaunumiem mūsu mājas lapā! 
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