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 01.05. – 08.05. 7 dienas Grieķijā   875 EUR   

diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 01.05. 

Rīga – Atēnas 

 
 

 
 

 

 
***viesnīca Atēnās  

 05.55 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 07.55 – 11.05 lidojums Rīga - Atēnas  

 Atēnas – viena no vecākajām pilsētām pasaulē, Atēnas un Tēzeja pilsēta, Rietumu civilizācijas šūpulis. 

Redzēsim kādreizējo karaļpili, tagad Grieķijas prezidenta rezidenci, Grieķijas parlamenta ēku, kādreiz 

slavenās atjaunoto Olimpisko spēļu būves. Uz klints iezīmējas Akropoles siluets: Partenons – dievietes 

Atēnas templis, Atēnas Nīkes templis, varenie vārti – Propileji, Erehteja templis 

 Lieldienu sestdienas vakara Jēzus Kristus augšāmcelšanās ceremonija – iespēja vērot grieķu 

Ortodoksālās baznīcas pusnakts misi kādā no Atēnu baznīcām 

 vakariņas ar tradicionālo Lieldienu ēdienu – mageritsa zupu un sarkani krāsotām Lieldienu olām 

svētdiena, 02.05. 

Atēnas – Egīna 

Hidra – Porosa – 
Atēnas   

 

***viesnīca Atēnās  

 dienas kruīzs uz Saronijas līča salām Egīna – Porosa – Hidra (ar pusdienām!) 

 Egīna – otra lielākā Saronu sala, pirmā vieta Eiropā, kur 7.gs. p.m.ē. sāka kalt savas sudraba monētas. 

Šauras ieliņas ar neoklasiscisma stila savrupmājām, venēciešu celtais tornis Pyrgos Markellou. Porosa 

sastāv no divām salām, ko savieno uzbērts ceļš – Kalavarijas un Sferijas. Poras pilsēta stiepjas gar jūras 

šaurumu, kurā vērojama sparīga kuģu, jahtu, laivu satiksme. Hidra palikusi neskarta laika gaitā, nekas 

netraucē salas mieru un klusumu, jo vienīgais transporta līdzeklis ir ēzeļi 

pirmdiena, 03.05. 
Atēnas – Epidaura – 

Tolo  

 

 

***viesnīca Tolo 

 no rīta – Akropoles apmeklējums 

 Korintas kanāls – 19. gs. 90. gados īstenots sens grieķu sapnis. 23 m platais kanāls šodien kalpo 

mazajiem kuģiem un jahtām kā īsākais jūras ceļš, kas savieno Jonijas un Egejas jūras 

 Epidauras arheoloģiskais ansamblis – viena no vispazīstamākajām svētvietām senajā Grieķijā, saistīta 

ar ārstniecības dieva Asklēpija kultu. Epidaura ir pasaulslavena ar unikālo no 4.gs. beigām p.m.ē. 

saglabājušos grieķu teātri, kas ir slavens ar lielisko akustiku 

otrdiena, 04.05. 
Tolo – Mikēnas – 

Kalavrita – Diakofto 
– Nafpaktos  

 

 

 

***viesnīca Nafpaktos 

 Mikēnas – viena no antīkās kultūras unikālākajām liecībām. Mikēnu vārds saistīts ar Trojas karu. Īpašas 

ievērības cienīgi ir slavenie Lauvu vārti, ciklopiskie mūri un apļveida apbedījumu krāvumi  

 Kastrijas ezeralas – rets dabas veidojums, kur 2 km garā pazemes upes gultnē izveidojušies 13 ezeri un 

ezeriņi. Iespēja redzēt stalaktītus un stalagmītus, dodoties ekskursijā pa labiekārtotiem tiltiņiem. 

 brauciens ar kalnu bānīti Odontotos pa klintīs izcirstu ceļu Vuraikos upes kanjonā no Kalavritas 

līdz Diakofto. Pēc leģendas 20km garo upes kanjonu, saplēšot klintis, izveidojis pats Hērakls.  

 Patras novada vīnu degustācija 

 brauciens pāri Rio-Antirio tiltam uz Nafpaktos, no Peloponēsas pussalas uz Centrālo Grieķiju 

trešdiena, 05.05. 

Nafpaktos – 
Messolonghi – 

Trizonia – Nafpaktos  

 

***viesnīca Nafpaktos 

 brīva diena atpūtai Nafpaktos VAI (par papildu samaksu – EUR 50) – izbraukums uz Eiropā 

lielāko – Mesolongi lagūnu, kuras piekrastē zvejnieki gatavo vienu no grieķu tradicionālajiem 

gardumiem – sālītus, kaltētus kefales ikrus Botargo, vēl Mesolongā grieķu neatkarības kara laikā miris 

lords Bairons, grieķu nacionālais varonis, kam te ir arī piemiņas vieta 

 no Mesolongas vēlāk dodamies uz Glifādas ciemu un pārceļamies uz mazapdzīvoto Trizonijas saliņu 

Korintas līcī, kur baudīsim pusdienas vietējā zivju restorānā  

ceturtdiena, 06.05.  

Nafpaktos – Delfi – 

Kalambaka 

***viesnīca 

Kalambakā 

 Delfu svētvieta Parnasa kalna pakājē. Sengrieķu pasaules centrs! Otra nozīmīgākā svētvieta antīkajā 

Grieķijā pēc Olimpijas. Gaismas dieva Apollona templis, teātris, stadions, t.s. Pasaules naba – Omfāls 

 Arahova – ainavisks ciems Parnasa kalnu masīvā, kas izslavēts ar saviem vīniem, sieru, aitādas 

paklājiem un unikāliem rokdarbnieču izstrādājumiem  

 brauciens līdz Kalambakai 



diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 07.05. 
Kalambaka –  

Atēnas  

 

 

***viesnīca Atēnās 

 Meteoras klosteru kolonija – atrodas uz stāvām, ap 600 m augstām klintīm, kas paceļas pāri Tesālijas 

zemienei. Klosteru kolonija izveidojusies 14.-16. gs. Klosteri sniedz ieskatu Bizantijas kultūrā un 

Grieķijas ortodoksālās baznīcas tradīcijās. Ilgu laiku vienīgais ceļš kā nokļūt klosteros bija sēsties virves 

galā nostiprinātā kurvī un ļauties, lai to ar trīsi paceļ līdz kalna virsotnei, tagad ierīkotas kāpnes un 

tūristiem nav jāpiedzīvo tik ekstrēmi brīži 

 atgriešanās Atēnās 

sestdiena, 08.05. 

Atēnas – Rīga  
 transfers uz Atēnu lidostu 

 11.45 – 14.55 lidojums Atēnas – Rīga  

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 150 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojumi Rīga – Atēnas – Rīga (ekonomiskajā klasē), lidostu nodokļi;  

 nododamā bagāža 20kg, rokas bagāža 8kg; 

 viena vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā; 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam) ***viesnīcās – divvietīgos 

numuros ar dušu un WC; 

 Lieldienu vakariņas 01.05., un pusdienas 02.05. (salu kruīzā); 

 kruīzs uz Saronijas līča salām 02.05. – Egīnu, Porosu un Hidru;  

 brauciens ar kalnu vilcieniņu Vuraiko upes kanjonā 04.05.  

 vīnu degustācija pie Patrām 04.05. 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi, vietējie gidi Atēnās, Epidaurā un Delfos; 

 veselības apdrošināšana ceļojuma laikā  

Ceļazīmes cenā neietilpst 

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos; 

 izbraukums 05.05. uz Mesolongu un Trizonijas salu ar pusdienām 

(jāpiesakās un jāapmaksā, vēlākais, līdz 12.04.) 

 citas pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnauda  

Iespējamās papildizmaksas       (tabulā minētas 2020. gada cenas) 

Delfi svētvieta, muzejs 12 EUR 

Meteoras viena klostera apmeklējums 3-4 EUR  

Mikēnas arheoloģiskais komplekss un muzejs 12 EUR 

Epidaura Asklēpija svētvieta, teātris, muzejs  12 EUR 

Nafpaktos izbraukums uz Mesolongu un Trizonijas salu ar pusdienām 50 EUR 

Atēnas Akropole 20  EUR 

Seniori, vecāki par 66 gadiem, Grieķijas muzejos saņem īpašas atlaides!  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 12.02. EUR 350 līdz 12.04. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, 

iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 12.02. pēc 12.02. pēc 12.04. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 12.04. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties 

minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR 

nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un  ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.!!! Pases, kas izdotas 

līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai! 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros 

nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

  

 

IMPRO 
RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 

e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


