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DIENVIDKIPRAS  

LIELAIS CEĻOJUMS –  
NO ANTĪKO CIVILIZĀCIJU DĀRGUMIEM  

LĪDZ TRODOSA KALNIEM UN 

AFRODĪTES ZILAJĀM LAGŪNĀM 

 
 

 

 
 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenā iekļauts lidojums ar lielo bagāžu, 3* un 4* viesnīcas ar brokastīm un vakariņām,       

4 ekskursijas, veselības apdrošināšana un grupas vadītāja pakalpojumi 

   20.10. – 27.10.      8 dienas 995 EUR  
Kipras sala – leģendām un stāstiem apvītā Vidusjūras sala bijusi viena no mājvietām seno grieķu un 

romiešu civilizācijām. Vēstures līkloči turpina savu ritējumu, un sala mūsdienās pulcina 

atpūtniekus no visām pasaules malām. Saskaņā ar grieķu leģendu Dienvidkiprā dzimusi mīlas un 

skaistuma dieviete Afrodīte, tāpēc salu mēdz dēvēt arī par Afrodītes salu jeb vietu, kur meklēt 

mierinājumu un dziedēt salauztas sirdis. Trešā lielākā Vidusjūras sala skaistuma un siltā klimata 

dēļ dažkārt tiek dēvēta arī par Vidusjūras pērli – salu lutina ~320 saulainas dienas gadā. 

diena, maršruts    notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 20.10. 

Rīga – Larnaca – 

Kourion – Paphos 

 

 

 

 
***viesnīca Pafosas 

apkārtnē (Koraļļu līča 

zonā) 

• 05.30 pulcēšanās Rīgas lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

• 07.40 – 11.25 lidojums Rīga – Larnaka (mainoties lidojumu laikiem iespējamas izmaiņas) 

• transfērs uz viesnīcu Pafosas apkārtnē, pa ceļam apmeklējot Kourion un Afrodītes līci 

• antīkā pilsēta Kourion – arheoloģiskais parks, kur pārbaudīsim akustiku 2.gs. amfiteātrī.  

Kourion ir iemantojis slavu sava augstā novietojuma dēļ – no šejienes paveras iespaidīgi 

panorāmas skati! Nodosimies arī mozaīku veidošanas tehnikas attīstības izpētei Dionīsa 

namā. Mozaīkas nejauši atklāja kāds fermeris, kurš, apstrādājot zemi, pamanījis masīvu 

zemes slāni, kas vēlāk izrādījās krietni liela teritorija ar milzīgu vēsturisko vērtību 

• Kipras salas simbols – Afrodītes līcis, kurā, piedzimusi no jūras putām, mīlas un skaistuma 

dieviete iznāca krastā (labos laikapstākļos te iespējams arī nopeldēties) 

piektdiena, 21.10. 

Paphos – Avakas Gorge 

– Akamas – Paphos 

 

 

 

 

***viesnīca Pafosas 

apkārtnē 

• pilnas dienas ekskursija ar džipiem uz neskarto Akamas pussalu: foto pieturas pie jūras 

alu izrobotājām Peyia piekrastes klintīm un garā, zeltaino smilšu liedaga Lara Beach, kuru 

vasaras mēnešos jūras bruņurupuči pārvērš par savu dzemdību namu 

• viens no Kipras dabas skaistākajiem stūrīšiem – Avakas Gorge – šaura, Jordānijas kanjoniem 

līdzīga aiza, caur kuru plūst dzidrs strautiņš, bet virs tās balansē milzīgs akmens. Šeit 

dosimies max 1 h ilgā dabas pārgājienā pa strauta gulti (pielāgojams visiem garuma ziņā), 

tāpēc būs nepieciešami sporta apavi ar rievoto zoli, kurus nav žēl saslapināt (lietainā dienā 

drošības nolūkos aiza var tik slēgta!) 

• Akamas pussalas Zilā lagūna un par Afrodītes vannu sauktais neliels, dabas baseiniņš 

sestdiena, 22.10. 

Paphos 

***viesnīca Pafosas apk. 

• brīva diena atpūtai viesnīcā vai pludmalē 

• par papildus samaksu iespēja individuāli ar taksi doties uz Adonis Baths dabas baseinu 

vai Pafosas vecpilsētu, pasēdēt krodziņā un pabaudīt pilsētas gaisotni 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

svētdiena, 23.10. 

Paphos – Yeroskipou 

  – Omodhos – Troodos 

 

 

 

 

 

 

 

 

tūristu klases viesnīca 

Trodosas kalnos 

• Pafosa – Kipras arheoloģiskais centrs, kurā saglabājies visvairāk dažādo civilizāciju liecību 

un ir iespēja atgriezties sen aizgājušo grieķu un romiešu laikā. Dionīsa nams, kur mozaīkas 

pavisam nejauši atklāja kāds fermeris, kurš, apstrādājot zemi, pamanīja masīvu zemes slāni, 

kas vēlāk izrādījās krietni liela teritorija ar milzīgu vēsturisko vērtību. Viens no Kipras 

nozīmīgākajiem arheoloģijas pieminekļiem – Tombs of the Kings – 7 valdnieku kapenes, kas 

vizuāli līdzinās pazemes tempļiem. Panagia Chrysopolitissa viduslaiku baznīca Pafosā, kas 

uzcelta starp romiešu laiku kristiešu bazilikas drupam 

• Yeroskipou ciematiņš senāk saukts par “svēto dārzu” , kurš veltīts dievietei Afrodītei. Te 

uzzināsim par kipriešu tradicionālā salduma loukomia (lukums) gatavošanu 

• vēsturiskais Omodos ciemats Trodosa kalnu masīvā ir vecākais vīna ražošanas centrs šo 

kalnu dienvidu nogāzē. Ciematiņam raksturīgas šauras ieliņas, kafejnīcu un tirdziņu ieskauts 

centrālais laukums, bet tā centrā slejas iespaidīgais Timiou Stavrou jeb Svētā Krusta klosteris, 

kura vēsture saistās ar kristietības pašiem pirmsākumiem 

pirmdiena, 24.10. 

Troodos – Kykkos – 

Larnaca – Protaras 

 

 

 
 

 

****viesnīca Protaras 

kūrortā 

• 11. gs. Bizantijas imperatora dibinātais un zeltītām mozaīkām rotātais Kikkosa klosteris – 

visu Kipras klosteru karalis, kura lielākais dārgums ir tikai viena no trim pasaulē 

sastopamajām ēvanģēlista Sv. Lukas gleznotajām Dievmātes ikonām 

• Kakopetria – Trodosa kalnu ieskauts tradicionālais ciematiņš ar šaurām ieliņām un 

lieliskiem skatiem. UNESCO sarakstā iekļautā 15. gs. Panagia Podithou baznīciņa, kuras 

apsīdas sienu rotā mākslinieciski nozīmīgas freskas 

• īsa Larnakas apskate – pilsēta, kurā satiekas jaunais ar veco: Phinikoude Palmu alejas; 

senā un brīnumu stāstiem apvītā Sv. Lācara baznīca (9.gs.) un Hala Sultan Tekke mošeja 

atrodas netālu viena no otras un liecina par varu un laikmetu maiņām Kipras teritorijā. 

Larnakas Sāls ezers, kur Kipras ziemā uzturas dažādi ūdensputni, tai skaitā flamingi 

otrdiena, 25.10. 

Protaras – Ayia Napa 

– Capo Greco – 

Protaras 

 

 

 

 

 

 
****viesnīca Protaras 

kūrortā 

• brīva diena atpūtai viesnīcā, pludmalē vai Protaras kūrortā 

• par papildu samaksu iespējams doties ~ 8 h ekskursijā uz Agia Napa (Ayia Napa) – reiz 

pavisam nelielais zvejnieku ciematiņš nu piesaista ceļotājus kā populārākais no Kipras 

kūrortiem. Agia Napa 16.gs. venēciešu klosteris, kur aug t.s “piemiņas koki” un no kuras 

paveras ainaviska panorāma uz Protaras kūrortu. Lai nokļūtu uz skatu laukumu, nāksies 

pievarēt ~156 pakāpienus. Greko rags – Famagustas līča tālākais dienvidu punkts, kura 

klinšainajos krastos izveidojušās neskaitāmās alas un grotas papildina elpu aizraujošo 

ainavu. Leģendām apvītais Mīlestības tilts – izteiksmīgs dabīgu klinšu veidojums. 

• brīvais laiks vienā no skaistākajām Kipras balto smilšu pludmalēm – Nissi, no kuras 

bēguma laikā atsedzas “gājēju ceļš” uz netālo piekrastes saliņu (brīvais laiks pusdienām) 

   Ekskursijas cena- EUR 45, minimāli nepieciešamais dalībnieku skaits- 16 personas, 

jāpiesakās līdz 20.09.2022. (ekskursija īpaši rekomendējama)! 

trešdiena, 26.10. 

Protaras – Nicosia –  

Protaras 

 

 

 

 

 

****viesnīca Protaras 

kūrortā 

• par papildu samaksu iespēja doties 7-8 h ekskursijā uz galvaspilsētu Nikosiju (līdzi 

jāņem pase!), kurā viena otrai līdzās sadzīvo krustnešu un Osmaņu impērijas laika celtnes 

un kas kopš Berlīnes mūra krišanas ir pēdējā galvaspilsēta Eiropā, ko sadala mūris jeb Zaļā 

līnija: Sv.Jāņa katedrāle ar izcilām freskām; Laiki Yitonia jeb 19.gadsimta vecpilsētas 

daļa-pilsētas nocietinājumu sienas; Kipras arheoloģijas muzejs, kas būvēts klasiskajā britu 

arhitektūras stilā un glabā vērtīgāko no antīkās Kipras dārgumiem (slavenākā statuja -  

Afrodīte no Soli). Zaļās līnijas šķērsošana (ja Ziemeļkipras Covid-19 ieceļošanas 

ierobežojumi uz to brīdi to atļaus) - bijusī Sv.Sofijas katedrāle, tagad Selima mošeja, un 

16.gs. Buyuk Han iebraucamā sēta. Ekskursijas cena- ~65  EUR, minimāli nepieciešamais 

dalībnieku skaits - 16 personas, jāpiesakās uz vietas pirmajā dienā! 

ceturtdiena, 27.10. 

Larnaca  – Rīga 
• transfērs uz Larnakas lidostu  

• 12:05 – 15:50 lidojums Larnaka – Rīga 



 

                    Piemaksa par komfortu un atlaides  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcā EUR 245 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 975 
 

       Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojums Rīga – Larnaka – Rīga (ekon. klase; nav iekļauta ēdināšana, 

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

• nakšņošana (kopā 7 naktis): *** un **** viesnīcās (7 naktis), Trodosa 

kalnos tūristu klases viesnīcā, divvietīgās istabās ar WC/dušu 

• brokastis un vakariņas viesnīcā; IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi 

• vietējā gida (krievu vai angļu valodā) pakalpojumi 

• transporta pakalpojumi (tūristu autobuss) ceļojuma laikā 

• aprakstā minētās ekskursijas (izņemot 22.10., 25.10. un 26.10.) 

• veselības apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu. Iesakām noformēt   

arī Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas 

pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk!  

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

              Ceļazīmes cenā neietilpst 

• papildus ekskursijas un ieejas maksas objektos, kuri nav minēti  

ceļojuma programmā vai norādīti kā papildus 

• pusdienas, dzērieni vakariņu laikā 

• ziedojumi svētvietās, Covid-19 tests, ja tāds būs nepieciešams 

• dzeramnauda vietējiem gidiem, šoferiem un apkalpojošajam  

personālam ~25 EUR 

 

            Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 20.06. EUR 450 līdz 20.08. 

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur 

 tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 
 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 20.06. pēc 20.06. pēc 20.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 400 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 18.09. var pāradresēt citai personai, kura  

vēlas doties minētajā ceļojumā 
           

          Ceļojumam nepieciešamie dokumenti   

LR pilsoņa pase/ID karte vai nepilsoņa pase, kas ir derīga vēl  

3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  
 

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! 

Mainoties Air Baltic lidojumu grafikam, iespējamas izmaiņas programmā! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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

