
AVIO ceļojums: DIEVU ZEME GRIEĶIJA -
EKSKURSIJU PROGRAMMA!
Atēnas, Egejas jūras salas – Aegina, Poros, Hidra, Delfi, Meteora, Mikēnas,
Nafplija, Epidaura

Izlidošanas datums: 16.09.2016. – 24.09.2016. (8 dienas - ar tiešo lidojumu Rīga
- Atēnās - Rīga)

Dodieties neaizmirstamā ceļojumā uz Grieķiju, iepazīstieties ar tās brīnišķīgajiem mākslas un kultūras pieminekļiem,
ļaujieties pasakainajiem saulrietiem Jonijas un Egejas jūras krastos, nobaudiet vietējos gardumus kādā no
tradicionālajām grieķu tavernām, un Jūs pārliecināsieties, ka Grieķijā ir atrodams viss, kas kārojas sirdij! Ne velti
Olimpa dievi izvēlējās tieši šo zemi!

1 diena. 
Tikšanās Rīgas lidostas izlidošanas zālē plkst. 21:00. Reģistrācija uz a/k airBaltic reisiem. Lidojums uz Grieķiju -
Atēnas, plkst. 23:15.

2 diena. Naksnīgās Atēnas.
Ierašanās Atēnās plkst. 02:35. Iekārtošanās numuriņos un atpūta viesnīcā.
Brokastis. Brīva diena.
Vakarā ir iespējams doties ekskursijā „Naksnīgās Atēnas” (par papildus samaksu - 45 €)  – muzikāla
folkloras programma Vecpilsētas tavernā. 
Nakts viesnīcā Atēnās.

3 diena. Kruīzs pa Egejas jūras salām.
Brokastis. Gribētājiem ir iespēja doties ekskursijā (par papildus samaksu - 88 €) – vienas dienas kruīzs pa
Egejas jūras salām – Aegina, Poros un Hidra. Kruīza laikā ir paredzētas pusdienas un muzikāla programma uz
kuģa. Kā arī pirmā sirtaki deju nodarbība! Būs iespēja nopeldēties jūrā un pasauļoties uz kuģa klāja. Atgriešanās
Atēnās un nakts viesnīcā.

4 diena. Delfi - Termopilas aiza - Kalambaka.
Brokastis. Dosimies ekskursijā uz Delfiem – visu dievu svētvieta un unikāls muzejs zem klajām debesīm
Parnasa kalna pakājē. Senatnē Delfi bija Apollona svētvieta, kur ļaudis devās, lai uzklausītu orākula paustos dieva
pareģojumus. Mūsdienās Delfos ir apskatāms Apollona templis, muzeji, slavenais „Sibillas akmens”. Ekskursija
pa arheoloģisko kompleksu un Delfu muzeja apmeklējums. Pa ceļam – Termopilas aiza, kur apstāsimies pie
pieminekļa, kas veltīts 300 spartiešiem un viņu valdniekam Leonīdam. 
Pārbrauciens uz ainavisko Kalambakas pilsētu, kas atrodas Meteoru klinšu pakājē.
*Iekārtošanās uz vienu nakti viesnīcā Kalambakā.

5 diena. Meteora.
Brokastis. Šodien apmeklēsim vienu no skaistākajiem dabas un vēstures vietām – unikālo Meteoru un tās senos
klosterus. 
Agri no rīta mēs dosimies uz Meteoru – kristiešu svētvietu ar unikālām dabas ainavām visapkārt. Vareno
klinšu pašā virsotnē, bēgot prom no turku iekarotājiem, kā bezdelīgas ligzda, šeit iekārtojušies tempļi-klosteri, kuri
joprojām darbojas. Apmeklēsim vienu no vīriešu un sieviešu klosteriem. 
Atgriešanās Atēnās. Nakts viesnīcā.

6 diena. Atēnas un Akropole. Suniona rags.
Brokastis. Apskates ekskursija pa Atēnām autobusā ar Akropoles apmeklējumu. Papildus tiek
piedāvāta ekskursija uz Suniona ragu (par papildus maksu - 50 €). Suniona ragā atradās Poseidona templis,
kura drupas saglabājušās līdz pat mūsdienām. Templis tika uzcelts 440.g. p.m.ē. un darbojās vismaz līdz mūsu
ēras 1.gadsimtam. Atgriešanās Atēnās un nakts viesnīcā.



7 diena. Peleponēsas pussala. Korintas kanāls. Mikēnas. Nafplija.
Brokastis. Ekskursija uz Peloponēsas pussalu, uz Grieķijas vēsturisko sirdi. Šķērsojot Korintas kanālu, kas
tika izveidots 19.gadsimtā, lai savienotu Korintas līci ar Egejas jūru. Šo kanālu lielākoties izmanto kuģīšu, jahtu un
laivu izbraukumiem. Tā garums ir 6,4 metri un platums tikai 21,4 metri, tādēļ kravas kuģi nevar tam izbraukt cauri,
kas ļauj tūristiem netraucīgi baudīt braucienu pa šo ūdens tuneli. Nobraucot gar seno Korintu, kas atrodas
Sariona līča krastā, mēs apmeklēsim senās Mikēnas – vienu no senākajām Eiropas pilsētām, Nafpliju –
neatkarīgās Grieķijas pirmo galvaspilsētu. Ekskursija uz seno Epidauru, kas slavena ar savu milzīgo antīko
teātri no IV gs. un, kas spēj sevī ietvert vairāk nekā 14 tūkstošu skatītāju, ar unikālu akustiku. Te atrodas arī
ārstniecības dieva Asklēpija kapenes. Tajos laikos ārsti paļāvās uz dabas ārstniecības spējām, veselīgu uzturu un
mākslas vareno spēku! 
Atgriešanās Atēnās. Nakts viesnīcā.

8 diena. Brīva diena Atēnās.
Brokastis. Izrakstīšanās no viesnīcas. Brīva diena Atēnās.
Naktī transfērs uz lidostu.

9 diena.
Reģistrācija uz a/k airBaltic reisiem. Izlidošana no Atēnām plkst.03:15. Ielidošana Rīgā plkst.06:35.

Ceļojuma cena: 595 €
Standarta samaksas kārtība (ja nav paredzēti speciālie akcijas nosacījumi):
• Avansa iemaksa piesakoties ceļojumam un slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa jāsamaksā ne vēlāk kā 30 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
- Avio pārlidojums Rīga – Atēnas – Rīga pēc saraksta: izlidošana no Rīgas plkst.23:15 – ierašanās Atēnās
plkst.02:35; izlidošana no Atēnām plkst.03:15 – ielidošana Rīgā plkst.06:35;
- Rokas bagāža (max svars 8 kg, max izmērs 55сmx40сmx20 сm), nododāma bagāža: 1 soma (max svars 20 kg,
100х50х80 cm);
- Izmitināšana 3* viesnīcā „Achillion” vai citā līdzīgā tās pašas kategorijas viesnīcā Atēnu centrā – 6 naktis / 7
dienas – ar brokastīm;
- Viesnīcā: duša, tualete, fēns, balkons, telefons, televizors, kondicionieris, seifs, ledusskapis;
- Izmitināšana 3* viesnīca „Kalambaka Rex 3” vai citā līdzīgā tās pašas kategorijas viesnīcā Meteoru pakājē – 1
nakts ar brokastīm;
- Ekskursiju programma, kas minēta aprakstā.

Informācija par viesnīcām:
Viesnīca "Achillion Hotel" - www.achillionhotel.com/index.asp
Viesnīca "Hotel Rex" - www.hotelrex.gr/en_GB/c/TheHotelen

Papildus izdevumi:
- Piemaksa par nakts transfēru lidosta – viesnīca – lidosta - 75 € (no cilvēka);
- Papildus ekskursijas un ieejas biļetes muzejos, kas minētas programmā - 62 €;
- Bērniem līdz 18 gadiem muzejos ieeja ir bez maksas;
- Piemaksa par vienvietīgu numuriņu - 125 €;
- Piemaksa par vakariņām - 65 €;
- Piemaksa par izmitināšanu Atēnās 4* viesnīcā „Polis Grand, Novus” vai līdzīgā – no 160 €

Ceļojuma cena pēc pieprasījumā: Bērni (2-11 ieskaitot) / zīdaiņi

Pasažieru vārda maiņa: Atļauta, bez maksas līdz 14 dienām pirms izlidošanas, mazāk par 14 dienām – 50 EUR
par biļeti. 
Dokumentu saņemšanas veids - elektroniskās biļetes + vaučeris. 3/5 dienas pirms ceļojuma
sākuma/izlidošanas uz e-pastu tiks nosūtīts rezervācijas apstiprinājums aviobiļete ar biļešu numuriem, kas arī būs
elektroniskās biļetes + vaučeris. Rezervācijas apstiprinājums jāuzrāda reģistrējoties uz reisu.



*Tūroperators ir tiesīgs mainīt ceļojuma programmas secību.
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