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SAULAINĀS UN LEĢENDĀM 

APVĪTĀS JONIJAS SALAS 
Kefalonijas, Itakas, Lefkādas un Korfu salas! 

 

  

 
 16.09. – 23.09. 8 dienas EUR 950 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 16.09. 

Rīga – Korfu 

***viesnīca Korfu 

 13:00 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 15:00 – 18:10  lidojums Rīga – Korfu (airBaltic lidojums) 

piektdiena,  17.09.  

Korfu – Lefkada 

 
 

***viesnīca Lefkādā 

 9:00 - 10:30 pārcelšanās uz cietzemi Korfu - Igoumenitsa   

 Janīna – Epiras galvaspilsēta Promovitis ezera rietumu krastā. No 1430. līdz 1913. g. turku pilsēta. Saistīta 
ar leģendām apvītā Ali Pašā vārdu, kura muzejs atrodas uz ezera salas, un kur apkārtējos krodziņos var 

baudīt neparastus ezera dāvātus gardumus – foreles, zušus, jā, pat varžu kājiņas. 

 brauciens uz Lefkādas salu, iekārtošanās viesnīcā ap 17-18:00, brīvais laiks atpūtai  

sestdiena, 18.09. 

Lefkada – Kefallonia 

 

 

 

 

***viesnīca 

Kefalonijā 

 Porto Katsiki zemesrags, kura abās pusēs ir augstas, stāvas, baltas klintis, un to piekājē - pludmale 

 salas tālākais dienvidu punkts - Cap Doucato ar klintīm, no kurām jūrā metusies sengrieķu dzejniece Sapfo 

 skats uz blakus esošo privāto Skorpio salu, kas ilgtoši piederējusi Onasis ģimenei – te Aristotelis Onasis 

esot laulājies ar Žaklīnu Kenediju, te apbedīti daudzi viņu ģimenes locekļi. Sala ar gudru domu ir biezi 

apmežota - lai koku lapotne traucētu skatu paparaci un vienkārši ziņkārīgajiem 

 pēcpusdienā – pārcelšanās Nidri – Fiscardo uz Kefalonijas salu, kas aprakstīta romānā Kapteiņa Korelli 

mandolīna, pēc tam arī atainota tāda paša nosaukuma filmā, paši salinieki apgalvo ka tā esot viena no 

pasaules 10 skaistākajām salām... 

svētdiena, 19.09. 

 
Kefallonia 

 

***viesnīca 

Kefalonijā 

 salas galvaspilsēta Argostoli, Kefalonijas vīnu degustācija Robolas vīna darītāju kooperatīvā 

 Katavotri ciems, kur redzams vienīgais ūdensrijējs pasaulē, kur jūras ūdens, griezdams dzirnavu ratu, pazūd 
pazemē, līdzīgs rats atrodas netālu no Sami ciema, salas otrā pusē, kur tas atkal parādās virspusē 

 brauciens ar laivu zilganajā Melissani pazemes ezerā, kurš atgādina slavenās Meksikas upuralas cenotes – 

ar ūdeni pildītas karsta kritenes  

 salas vizītkarte - Myrtos pludmale - kā Shipwreck bay, venēciešu laiku cietoksnis Assos salas ziemeļos 

pirmdiena, 20.09. 

Kefallonia - Ithaca – 

Astakos - Preveza 

 
 

 

 

 

***viesnīca Prevezā 

 pārcelšanās Sami – Pisaetos uz blakus esošo Itakas salu, kas literātu redzeslokā nonākusi jau aizlaikos - no 

šejienes savā neplānoti ilgajā braucienā piedalīties Trojas karā devies mītiskais Odisejs (viņš arī pirmais 

zināmais simulants, jo to, ka nebūs labi viņš bija jau uzzinājis no pareģojumiem, un mēģināja tikt vaļā no 
karaklausības, izliekoties par plānprātiņu), par ko arī dainojis dzejas tēvs Homērs. Savukārt Bairons esot 

bijis tā apburts ar salas skaistumu, ka vēlējies nopirkt visu salu lai pavadītu te vecumdienas 

 salas galvaspilsēta Vathi, kas ainaviski celta amfiteātra veidā ap ieapaļu līci  

 Stavrosas ciems ar paša Odiseja bisti un ar Arheoloģijas muzeju, kur, iespējams, atrodas arī senlietas kas 

viņam piederējušas.  

 pārcelšanās uz cietzemi Sami – Astakos, brauciens līdz Prevezai 

otrdiena, 21.09. 

Preveza – 

Igoumenitsa – Korfu 

 

 

***viesnīca Korfu 

 brauciens uz Igumenitsas ostu, pārcelšanās uz Korfu salu Korfu - Igoumenitsa  

 Korfu pilsētas apskate – tās arhitektūrā jūtams burvīgs Eiropas ietekmju mistrojums – venēcieši un briti 

te atstājuši savu mantojumu. Ievērības cienīgi apskates objekti ir Svētā Spiridona tornis, Esplanāde, 

Sv.Mihaila un Sv.Jura pils, venēciešu cietokšņi, ieliņu labirinti, strūklakas  

 vakars salas slavenākajā tavernā TRYPA, kurā savulaik viesojušās daudzas slavenības, tajā skaitā arī 

prezidenti Kenedijs un Miterāns; ar grieķu dziesmām, dejām un vīnu... 

trešdiena, 22.09. 
Korfu – Sidari – 

Kalami – Kasiopi – 

Korfu 

 

 

 

***viesnīca Korfu 

 Palaiokastritsa – viens no tūristu iecienītajiem kūrortiem atrodas uz mežiem apaugušām, melnām klintīm, 
ieskaujot trīs līčus. Te uz zemesraga atrodas 1228. g. celtais  Moní Theotókou jeb „Dzīvības avota” klosteris 

 Sidari – vienā no senākajām apmetnēm Korfu ir pirmsneolīta laika drupas. Tagad ciemats ir rosīgs atpūtas 

centrs ar smilšu pludmalēm un neparastiem klinšu veidojumiem. Smilšakmenī veidojušās savdabīgas alas 

un ejas, no kurām slavenākais ir kanāls starp divām klintīm, ko sauc par Mīlestības kanālu 

 Kalami – ciemats, kurš saglabājis savu seno burvību. Tikai nedaudz vairāk kā 2 km attālumā paceļas 

Albānijas kalni. Vide un atmosfēra savulaik noteica Lorensa Darela izvēli apmesties šeit 

 Kasiopi – ostas pilsētiņa ar krodziņiem un suvenīru bodītēm un sengrieķu varoņa Ahilleja tēlu  



ceturtdiena, 23.09. 

Korfu – Rīga 
 Ahilleja pils – būvēta un izveidota kā Austrijas imperatores Sisī jeb Elizabetes miera osta. Pili ieskauj dārzi, 

kas izvietoti uz 150 m garas nogāzes, paverot skatam salas roboto krastu. Klīstot starp palmām un 

bugenvilijām, no pārdomām var iztraucēt neskaitāmās statujas, starp kurām vispopulārākās saistītas ar 

ķeizarienes iemīļotā sengrieķu varoņa Ahilleja tēlu 

 Olīvu eļļas fabrikas apmeklējums – jā, protams, kur tad bez tās – olīveļļa bijusi (un joprojām ir)  grieķu 

iztikšanas un grieķu virtuves pamatakmens jau no antīkajiem laikiem, un, kā viņi paši joko – kamēr vien 

mums laukos zaļos olīvkoki, mūs nekādas krīzes nepiebeigs 

 19:00 – 22:00  lidojums Korfu – Rīga (airBaltic lidojums) 

Piemaksa par komfortu        
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 180 

Atlaides  
ceļazīmes cena bērniem 12 līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 925 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 900 

Ceļazīmes cenā ietilpst 
 lidojums Rīga – Korfu – Rīga (ekonomiskajā klasē, ēdināšana nav iekļauta), 

lidostu nodokļi, nododamā bagāža 20kg, rokas bagāža 8kg 

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā  

 pārcelšanās ar prāmjiem starp Jonijas jūras salām 

 7 naktis *** viesnīcās atbilstoši maršruta aprakstam, divvietīgās istabās ar 

WC un dušu, un ar brokastīm  

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt un 
ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK); 

Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte 

Ceļazīmes cenā neietilpst         
 ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcās), personīgie izdevumi, ieejas maksa 

programmā minētajos apskates objektos  

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 15.06. EUR 350 līdz 15.09. atlikusī summa 

 ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  
jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot! 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 15.06. pēc 15.06. pēc 15.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 02.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā  

   Iespējamās papildizmaksas 

Kefalonija izbraukums Melissani pazemes ezerā 7 

Robolas vīnu degustācija 6 

Korfu Ahilleja pils 12 

vakars tavernā Trypa 35 

Lefkāda vakars krodziņā  25 

Janīna Kuģītis uz Promovitis ezera salu 5 

Alī Pašā muzejs 3 

Eksotisku ezera velšu pusdienas  15 

* kopā jārēķina, ka ēdienreizēm, muzejiem, ieejas biļetēm, izklaidēm, 

suvenīriem utt: ~ 300 EUR  

      Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 

   LR pilsoņa pase vai 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. !!! 

 

! Uzmanību! Ceļojuma cena var palielināties LR likuma “Par PVN” izmaiņu gadījumā, kā arī atkarībā no degvielas 

cenas, lidostu nodokļu, valūtu kursa pieauguma! 
 

  

 

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 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

