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TŪRISMA  AĢENTŪRA  "CEĻOJUMU  EKSPERTS "



3 kanjoni - Tara, Morača, 
Komarnica

+ Trīs skaistākie Melnkalnes kanjoni - 
   Taras, Moračas un Komarnicas. 

+ Nacionālie parki. 
+ Melnkalnes "zelta loks". 

+ Moračas klosteris. 

+ Pastaiga gar Melno ezeru. 

+ Slavenais Džordževiča tilts pār Taras upi. 
+ Pusdienas restorānā kalnu ielokā. 

60 EUR / 30 EUR



2 kanjoni - Tara, Morača

+ Divi skaistākie Melnkalnes kanjoni - 
   Taras un Moračas. 

+ Nacionālie parki. 
+ Pastaiga gar Melno ezeru. 

+ Slavenais Džordževiča tilts pār Taras upi. 

32 EUR / 16 EUR



Raftings

+ Nobrauciens ar laivām pa Taras upi. 
+ Kanjons un dabas ainavas. 

+ Ūdens krāces un miera ostas. 

+ Elpu aizraujoši ūdenskritumi. 
+ Ainavisks ceļš gar Pivas upi. 
+ Aprīkojums, brokastis un pusdienas 

   iekļauti cenā. 

65 EUR / 35 EUR



Mazā Šveice  
(ar zirgiem un džipiem)

+ Aizraujošs piedzīvojums Nacionālajā 

   parkā "Biogradska Gora". 

+ Tikai šīs ekskursijas laikā iespējams 

   apmeklēt unikālus dabas objektus, līdz 

   kuriem netiek tūristi ar autobusu. 

+ Kalnu ezeri un izjāde atstās 

   neaizmirstamus iespaidus. 

89 EUR / 50 EUR



Dienvidu fjorda "zelta loks"  
(Boko - Kotoras līcis)

+ Brauciens ar komfortablu kuģi pa fjordu.  

+ Peldēšanās pieturas. 

+ Kotora - viduslaiku pērle, ierakstīta 

   UNESCO. 

+ Herceg Novi - kāpņu, dzejnieku un saules 

   pilsēta. 

+ Dievmātes sala. 

+ Leģendārā Perasta, kur senāk mituši 
   lieliski jūrasbraucēji un bezbailīgi 
   kareivji. 

50 EUR / 25 EUR



Kotora un Perasta

+ Kotora - viduslaiku pērle, ierakstīta 

   UNESCO. 

+ Leģendārā Perasta, kur senāk mituši 
   lieliski jūrasbraucēji un bezbailīgi 
   kareivji. 

20EUR / 10 EUR



Pirātu izbrauciens ar kuģi

+ Izbrauciens ar komfortablu kuģi pa Boko 

   - Kotoras līci 
+ Peldēšanās pieturas 

+ Mamulas sala - cietoksnis 

+ Zemūdeņu tunelis 

50EUR / 25 EUR



Mini Montenegro

+ Fotopauze no skatu platformas kalnos 

+ Lieliski skati uz Budvas līci un Sveti 
   Stefan salu 

+ Cetiņa - senā galvaspilsēta: karaļa pils, 

   senās metropolīta palātas  

+ Cetiņas klosteris, baznīca 

+ Neguši ciems 

+ Siera un vītināta šķiņķa degustācija 

34 EUR / 17 EUR



Cetiņe, Ostrogas klosteris, 
Augšāmcelšanās katedrāle

+ Trīs galvenie Melnkalnes reliģijas centri. 
+ Cetiņas klosteris, kurā atrodas Jēzus 

   Kristus krusta elements 

+ Ostrogas klosteris, izcirsts klintī, 900 m
   virs jūras līmeņa 

+ Kristus augšāmcelšanās katedrāle 

   Podgoricā - 3. lielākā pareizticīgo 

   katedrāle. 

35 EUR / 18 EUR



Ostrogas klosteris

+ Melnkalnes galvenais reliģijas centrs 

+ Ostrogas klosteris, izcirsts klintī, 900 m
   virs jūras līmeņa 

17 EUR / 10 EUR



Albānija

+ Škodera - viena no senākajām Balkānu 

   pilsētām 

+ Rozafa cietoksnis 

+ Pusdienas nacionālā krodziņā Tirānā 

+ Ekskursija Albānijas galvaspilsētā Tirānā 

60 EUR / 30 EUR



Bosnija un Hercegovina - 
Balkānu Toskāna

+ Trebinje - viena no skaistākajām 

   Bosnijas un Hercegovinas pilsētām - 

   kultūras centrs 

+ Tvrdoš klosteris 

50 EUR / 25 EUR



Horvātija - Dubrovnika 
un Lokrumas sala

+ Gleznainākās Adrijas piekrastes ainavas 

+ Boko - Kotoras līcis 

+ Dubrovnikas rivjēra 

+ Cietokšņpilsēta Dubrovnika (UNESCO) 

+ Lokrumas sala ar botānisko dārzu 

75 EUR / 45 EUR



Skadaras ezers 
(vakara programma)

+ 16:00 Rijeka Cernojeviča - sena pilsētiņa 

   kalnu upes krastā, zaļu kalnu ielokā 

+ Izbrauciens ar kuģīti  
+ Krāšņas ūdensrožu un citu ūdensaugu 

   audzes 

+ Vakariņas zvejnieka sētā (zivis) 

+ Vakariņas un uzkodas uz kuģa iekļautas 

   cenā 

45 EUR / 25 EUR



Skadaras ezers 
(dienas programma)

+ Ekskursija uz Balkānu lielāko ezeru 

+ Izbrauciens ar kuģīti  
+ Peldēšanās pauzes 

+ Uzkodas uz kuģa (medus, siers, 

   pankūkas, vīns, sulas) iekļautas cenā 

28 EUR / 14 EUR



Zivju pikniks

+ Brauciens ar kuģīti garām Budvas 

   vecpilsētai un Mogrenas pludmalei uz 

   absolūti tīru un ainaviski skaistu 

   pludmali 
+ Peldēšanās pietura 

+ Restorānā pusdienas ar zivīm un jūras 

   veltēm. 

50 EUR / 30 EUR



Makšķerēšana no jahtas 
 Boko - Kotoras līcī

+ Gan iesācējiem, gan profesionāļiem 

+ Brauciens jūrā ar komfortablu jahtu 

+ Makšķerēšana skaistajā Boko - Kotoras 

   līcī 
+ Iespēja pašiem nomakšķerēt stavridas,

   jūras asarus u.c. zivis, kas mīt Adrijas jūrā 

110 EUR / 80 EUR



Budvas vecpilsēta

+ Zvanu tornis 

+ Dzejnieku laukums 

+ Četru baznīcu laukums 

+ Senā nekropole 

+ Romiešu villas paliekas 

+ Senās Romas bazilikas izrakumi 
+ u.c. interesanti apskates objekti ar savu 

   vēsturi 

15 EUR / 10 EUR



Nacionālais vakars

+ Folkloras priekšnesumi 
+ Nacionālā virtuve un vietējie vīni 
+ Melnkalniešu viesmīlība un jautrība līdz 

   pusnaktij 

45 EUR / 30 EUR



CEĻOJUMU EKSPERTS

www.celojumueksperts.lv 

27807575, 67227131 
Grēcinieku 30-8, Rīga 

info@celojumueksperts.lv 

www.facebook.com/KarstasCelazimes 


