
Maķedonija un Albānija 

31.07.-08.08.2017. 

Ceļojuma cena 750.00 EUR 

Cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga-Stambula-Skopje-Stambula-Rīga (nododamā bagāža, rokas bagāža) 

 Komfortabls autobuss visa ceļojuma laikā 

 Gidu (vietējo gan Maķedonijā, gan Albānijā dzīvojošo latviešu) pakalpojumi latviešu valodā 

 Nakšņošana 3-4 * viesnīcās ar brokastīm (Ohridā un Bitolā arī vakariņas).  

Viesnīcās pieejams Wi Fi 

 Ieejas biļetes apskates vietās. 

Pirmā diena. 

Izlidojam no Rīgas 31.07. pl. 12.05  

Ielidojam Stambulā 15.15 

Izlidojam no Stambulas 19.30 

20:00 ielidojam Skopjē.  

Transfērs uz lidostu. Nakts viesnīcā Skopjē. 

**** Hotel Premier, ļoti labas brokastis un atrašanās vieta. 

Otrā diena 

01.08. 

"Vakardiena ir pagājusi. Rītdiena vēl nav atnākusi. Mums pieder tikai šodiena. Sāksim tagad"(Māte 

Terēza) 

Matkas kanjona miers, dabas skaistums un alu apskate - vieta, kur pats Dievs zina, cik veca. Vīna 

degustācija vīna darītāju pilī. Degustācijas laikā tiks degustēti 4 vīni, kas ir atzīti pasaulē, nopelnīšu gana 

daudz medaļas vīnu izstādēs, konkurējot ar izcilajiem franču vīniem.   Pēc vīnu degustācijas dodamies 

apskatīt pilsētu. Pilsētu no augšas, no Vodno kalna puses, apskatot millenium krustu. Tad pilsētas centrs. 

Staigāsim un sajutīsim pilsētas kiču, un pāri akmens tiltam baudīsim austrumu kultūru. Patīkamu gaisotni 

radīs vairāk nekā 500 gadu vecās bruģu ielas. U tad Mātes Terēzas muzejs. Otrs tāds muzejs ir tikai Indijā. 

Nacionālo ēdienu baudīšana.  

Nakts viesnīcā. 

**** Hotel Premier. 
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Trešā diena. 

02.08. 

No senās observatorijas, līdz pilsētai ar naudu un daudzajiem tiltiem, līdz pilsētai, kur Maķedoniešu 

kino sākās 

No rīta izbraukšana uz Kokino. Viena no vecākajām (4rtā) observatorijām pasaulē. Redzēsim krēslus, kur 

karaļi tika izraudzīti. Baudīsim Dieva dotos dabas skatus, kalnus un akmeņus.  

Pusdienlaikā izbraukšana uz Albāniju. Pēcpusdienā iebraukšana Tirānā. Vakara ekskursija galvaspilsētā. 

Nakts viesnīcā Tirānā.  



Viesnīca komplekss atrodas 10 minūšu gājienā līdz lielveikalam (apģērbi, apavi un pārtika), pašā teritorijā 

pieejams, tradicionālais restorāns, āras baseins. Ka arī sporta zāle, iekšējais baseins, spa. Komplekss ir ne 

tikai resorts, bet tās daļā atrodas arī alus darītava. Pieejams wi fi. 

 

 

 

Ceturtā diena. 

03.08. Albānijas diktatora Pazemes bunkuru muzejs. Arheoloģiskais parks Apollonia. Pusdienas.  

Viesnīca Vlorā. Pilsēta, kurā satiekas Adrijas un Jonijas jūra. 

Hotel New York četrzvaigžņu viesnīca 

Viesnīca piedāvā āra baseinu, privāto pludmali (oļu), atrodas 5km no pilsētas centra (ērta 

pastaiga līdz centram gar jūras krasta promenādi), hot tube, dārzu, Apkārtnē atrodas dažādi 

veikali, restorāni, klasiska Vidusjūras valstu atmosfēra.  

Viesnīcās pieejams wi fi. 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjo5pXnh93RAhVKKywKHZlhCQAQjRwIBw&url=https://sco.wikipedia.org/wiki/Tirana&psig=AFQjCNFAL0Ljm1r2-04D3ROsTd5OpUrhXA&ust=1485425396880841


 

Piektā diena. 

04.08. Ekskursija ar kuģīti apkārt Albānijas lielākajai pussalai Karaburun, apskatot jūras alas, peldes un 

izklaide. Pēcpusdienā atgriezšanās viesnīcā. 

 

Sestā diena. 

05.08. UNESCO mantojums 1001 logu pilsēta Berate un pils cietokšņa teritorija. Mākslinieka Onufrī ikonu 

muzejs. Tradicionālās pusdienas vecpilsētā. Ceļš uz Maķedoniju. 

http://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-gsq9qt3RAhXDNpoKHeIuBf8QjRwIBw&url=http://www.portivlore.com/&psig=AFQjCNH_QXpTQnZgsOJZcKU8ridJH3WXUg&ust=1485434917637754


 

 

 

 

 

UNESCO mantojums, Balkānu Jeruzaleme jeb Ohrida. Iekārtošanās viesnīcā. Pilsētas apskate- pilsēta ar 

365 baznīcām. Katrai dienai sava. Vieta, kur dzimusi kirilica (slāvu alfabēts).  

Vakariņas. Nakts Ohridā. ***viesnīca, laba atrašanās vieta, pieejams Wi-Fi. 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiElZHUh93RAhVGFywKHfg5DlUQjRwIBw&url=https://www.lonelyplanet.com/albania/tirana/attractions/bunk-art/a/poi-sig/1542935/358549&psig=AFQjCNFAL0Ljm1r2-04D3ROsTd5OpUrhXA&ust=1485425396880841
http://www.muzeumet-berat.al/index.php?fq=brenda&gj=gj1&kid=8
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Septītā diena. 

06.08. 

Brauciens ar kuģīti. Sv. Nauma klosteris. Vieta, kur sākas Ohridas ezers. Vevčani ciema apskate, iesmelt 

sauju kalnu avota ūdeni, revolucionāru ciems. Ceļš uz Bitolu. Iekārtošanās viesnīcā. Bitolas apskate - 

pilsēta, kur aizsākās Maķedoniešu kino. Maķedonijas diplomātiskā pilsēta.  

Vakariņas. Nakts Bitolā.  

****Viesnīca, atrodas pašā pilsētas centrā. Pieejams WI Fi 
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Astotā diena. 

07.08.  

Heraklija - arheoloģiskā vieta, pilsēta, kuru dibināja Filips II. Štip apskate - pilsēta, kas zināma ar savu 

gardo mīklas izstrādājumu (pastramaļija). Ēdienu baudas. Kratovo- pilsēta starp kalniem un daudziem 

tiltiem. Vecākā pilsēta Balkānos. Kuklica jeb jautrās kāzas - dabas veidotās akmens lelles. 

 

Ceļš uz Skopji. Vakariņas. Nakts Skopjē 

**** Hotel Premier, ļoti labas brokastis. 

 



Devītā diena 

08.08. Izlidošana atpakaļ uz Latviju 


