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 15.10. – 22.10.   8 dienas     1045 EUR  
 

diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 15.10. 

Rīga – Athens – 
Epidaurus – Tolo  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

***viesnīca Flisvos 

Tolo 

 05:45 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 07:55 – 11:05 lidojums Rīga – Atēnas (airBaltic lidojums) 

 Peloponesas pussalu apskalo Jonijas jūra, ziemeļos – Patras un Korintas līcis, ziemeļaustrumos – 
Saronikas līcis, austrumos – Agrolidas līcis un Krētas jūra, bet Peloponēsu ar kontinentālo Grieķiju 

savieno Korintas kanāls 

 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 (4.-3. gs. pirms Kristus). Epidaura ir pasaulslavena ar 

unikālo no 4.gs. beigām p.m.ē. saglabājušos grieķu teātri, kas kādreiz varēja uzņemt ap 14 000 

skatītāju un ir slavens ar lielisko akustiku 

 Nafplio – viena no gleznainākajām Grieķijas pilsētām, kas no 1828. – 1833.gada bija Grieķijas 

galvaspilsēta. Saskaņā ar leģendu seno Nauplijas pilsētu dibināja Nauplijs – Poseidona un Amimonas 

dēls. Te savulaik esot atradies Kanafas avots, kurā dieviete Hēra, ik gadus peldoties, atkal kļuva par 

jaunavu 

svētdiena, 16.10. 

Tolo – Mycenae – 

Vouraikos – 

Nafpaktos  
 

 

 
***viesnīca 

Lepanto Beach 

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. 

Arheoloģiskajos izrakumos atrastie dārgumi skatāmi turpat blakus esošajā muzejā, kur izstādīta arī 

Agamemnona maska zeltā, kā to nodēvējis Mikēnu pirmais pētnieks – amatieris Heinrihs Šlīmanis  

 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 Diakofto 
līdz Kalavritai. Saskaņā ar leģendu, 20 km garo upes kanjonu, saplēšot klintis, izveidojis pats 

Hērakls. Tagad tas ir viens no savdabīgākajiem dabas objektiem Peloponēsā, kurš kļūst arvien 

populārāks 

pirmdiena, 17.10. 
Hafpaktos – Delfi – 

Veria  

***viesnīca Villa 
Elia Veria 

 brauciens līdz Delfiem 

 Delfu svētvieta Parnasa kalna pakājē. Otra nozīmīgākā svētvieta antīkajā Grieķijā pēc Olimpijas. 

Galvenie apskates objekti arheoloģiskajā ansamblī: gaismas dieva Apollona templis, kurā uz trijkāja 

sēdējusi Pītija, košļājusi lauru lapas, elpojusi karstos tvaikus, kas nākuši no plaisas zemē un paziņojusi 

pareģojumus; teātris, stadions, t.s. Pasaules naba – Omfāls. Sengrieķiem Delfi bija pasaules centrs 

otrdiena, 18.10. 

Veria – Vergina – 

Pella – Kalambaka  
****viesnīca Kosta 

Famissi Kalambakā 

 Verginas Valdnieku kapenes, tagad muzejs, kurā izstādīti izrakumos atrastie artefakti, tai skaitā arī 

daudzas zeltlietas, kā Filipa zelta kronis un šķirsts ar Maķedoniešu saules simbolu – nozīmīgākie 

atradumi Grieķijā kopš Šlīmaņa “Agamemnona maskas” atraduma Mikēnās   

 brauciens līdz Kalambakai 

 

 

2022 



 diena, maršruts  notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 19.10. 
Kalambaka – 

Meteora – Athens  

**** viesnīca 

Candia 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 

ceturtdiena, 20.10. 

Athens 

 

 

**** viesnīca 

Candia Atēnās 

 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 

un Akropoles muzejs. Akropoles piekājē izvietojusies Plaka – senākais apdzīvotais pilsētas rajons. 

Suvenīru bodītes, tavernas, senlietu tirgotavas... 

piektdiena, 21.10. 
Athens 

 

 
 

 

 

 
 

**** viesnīca 

Candia Atēnās 

 brīva diena atpūtai VAI (par papildu maksu) iespēja doties 3 salu dienas kruīzā uz Eginas, 
Porosas un Hidras salu (Aegina, Poros, Hydra); šīs brīnišķīgās Saroniešu līča salas kaut uz mirkli 

ļaus ieskatīties salu dzīvē un apjaust kā dzīvo 10% no vairāk nekā 10 miljoniem valsts iedzīvotāju. 

No tūkstošiem mazu un lielu Grieķijai piederošu salu mūsdienās pastāvīgi apdzīvotas ir tikai 
apmēram simts. Hidra ir palikusi laika “nesabojāta” - nekas netraucē salas mieru un klusumu, jo 

vienīgais transporta līdzeklis te ir ēzeļi. Porosas sala, kas tiek dēvēta arī par Poseidona salu. Eginas 

sala ir sens, aprimis vulkāns, kas apdzīvots jau kopš neatminamiem laikiem. Tieši šeit ir atrasta 

senākā monēta Eiropā 

 kruīza cena 100 EUR (cenā iekļautas transporta un Impro grupas vadītāja izmaksas, kuģīša 

brauciens, pusdienas uz kuģīša); dalība ekskursijā tiek garantēta, ja to piesakiet un apmaksājiet 

līdz 15.09.2022!  

sestdiena, 22.10. 

Athens – Rīga  
 transfers uz lidostu 

 11:45 – 14:55 lidojums Atēnas – Rīga (airBaltic lidojums) 

Piemaksa par komfortu un atlaides 

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 210 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR  995 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojums Rīga – Atēnas – Rīga bagāžas pārvadāšana (8kg rokas bagāža, 20kg  

nododamā bagāža), ēdināšana nav iekļauta 

 brauciens ar kalnu bānīti 16.10. 

  tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

  7 naktis divvietīgā istabā (WC/duša) viesnīcās ar brokastīm, atbilstoši maršruta aprakstam;  

 IMPRO grupas vadītāja un vietējo gidu pakalpojumi 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu; iesakām noformēt un ņemt 

līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības  apdrošināšanas karti (EVAK) 

Ceļazīmes cena neietilpst  

 ekskursijas, pusdienas, vakariņas; 

 dzeramnauda šoferim un vietējiem gidiem (~40 EUR); 

 audio sistēma (austinas) ekskursiju dienās 3 EUR/dienā 

            Iespējamās papildizmaksas (*tabulā minētas 2021. 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 

Pella Mozaīku apskate un muzejs 8 EUR 

Vergina Valdnieku kapenes un muzejs 12 EUR 

Atēnas Akropole + Akropoles muzejs 20 + 10  EUR 

Kastrijas alas  10 EUR 

Pieteikšanās ceļojumam     Atteikšanās no ceļojuma  
avanss  otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 15.08. pēc 15.08. pēc 15.09. 

EUR 250 līdz 15.08.  EUR 450 līdz 15.09. atlikusī summa   zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa 

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

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

 LR pilsoņa pase 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. 

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 

 


