
    2022 

DODEKANESAS 

 SALU KRUĪZS –RODA UN KOSA 

AR IESPĒJU APMEKLĒT SYMI 

UN NISYROS SALAS  

  
 

  

 

 

 

 24.09. – 01.10. 8 dienas  995 EUR   
 

 

diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

sestdiena, 24.09. 

Rīga – Roda 

*** viesnīca Rodā 

 12:00 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

 14:05 – 17:40 lidojums Rīga – Roda (airBaltic lidojums) 

 transfers uz viesnīcu, iekārtošanās 

svētdiena, 25.09. 

Roda  

 

 

 

*** viesnīca Rodā 

 ekskursija pa Rodas pilsētu, ko ieskauj aizsargmūri 4 km garumā un virs kuras paceļas Lielmestru pils ar 

11 vārtiem. No 1309. gada Rodosa kļuva par Sv.Jāņa Bruņinieku ordeņa centru. Šis cietoksnis cietoksnī bijis 

galvenā mītne 19 ordeņa lielmestriem. Staigājot pa Lielmestru pils zālēm, katrā solī var sajust viduslaiku 

elpu. Ar savu varenību un skaistumu pārsteidz pils zāles un  mozaīkas, kurās attēloti: delfīni, medūza, tīģeris, 

Erots, deviņas mūzas, Poseidona cīņa ar Polibotu. Īpašo grieķu viesmīlību var sajust, staigājot pa Rodas 

šaurajām ieliņām ar daudzajiem veikaliņiem un vilinošām tavernām 

pirmdiena, 26.09. 

Roda  

 

 
 

 

 

*** viesnīca Rodā 

 dienas izbraukums pa Rodas salu. Došanās gar salas rietumu piekrasti uz Kremasti Dievmātes Marijas 

baznīcu, tad uz Kritinas venēciešu pili un ainavisko Krititnas ciemu, no kurienes paveras plaši skati uz 

apkārtējām saliņām jūras zilajā plašumā  

 vīna darītavas apmeklējums un degustācija Embonas ciemā Tataviros kalna pakājē – reģionā, kas ir 
salas vīna darīšanas centrs  

 pravieša Elijas klostera un Sv. Nikolaja baznīcas apmeklējums 

 Septiņu avotu ieleja (Epta Piges) – salas Ēdene, vieta, kur gravā sākas vairāki avoti,  kas dod savu veldzi 

pat karstākajā vasaras svelmē 

otrdiena, 27.09. 

Roda  

 

 

 

 

 

 
*** viesnīca Rodā 

 brīva diena atpūtai Rodā vai  

 ekskursija uz Symi salu, līdz kurai ir apmēram 2 stundu brauciens. Tā gaitā vispirms tiek piestāts 

Panormitis ostā, lai apmeklētu Erceņģeļa Mihaila klosteri un tad turpinātu ceļu uz otru salas pusi – Yalos 

ostu, kas ir reizē arī salas galvaspilsēta –  viena no interesantākajām un krāsainākajām Dodekanesas salu 

pilsētām.  Symi sala izsenis slavena ar jūras sūkļu zveju, kas laiku lokos ir bijusi salas pārticības ķīla. 

Joprojām sūkļi tiek zvejoti, apstrādāti un tirgoti. Piedalīsimies šī senā aroda paraugdemonstrējumos. 

Pēcpusdienā atgriešanās Rodas salā.  

 ekskursijas cena 50 EUR. Dalība ekskursijā tiek garantēta, ja to piesakiet un apmaksājiet līdz 

22.08.2022!   

trešdiena, 28.09. 

Roda – Kosa 

 

***viesnīca Kosā 

 pārcelšanās ar prāmi uz Kosas salu 

  ekskursija pa Kosas pilsētu – Sv.Jāņa bruņinieku cietoksnis, Palmu prospekts, Hipokrāta platāna un, 

nedaudz ārpus pilsētas, – Asklepions – sengrieķu svētvieta, veltīta dziedniecības dievam Akslēpijam, kuru 

savulaik apmeklējuši daudzi jo daudzi grieķu un romiešu sirdzēji 

ceturtdiena, 29.09.  

Kosa 

 

 

 

 

 
***viesnīca Kosā 

 brīva diena atpūtai Kosā vai  

 ekskursija uz Nisyros salu un tās vulkāna apskate – mūsdienu steigas un tūristu pieplūduma vēl īsti 

nepārveidota mazā, apaļā saliņa piedāvā apskatei jauku salas galveno pilsētiņu – Mandraki, kā arī pašu 

galveno apmeklējamo objektu – salas viducī esošo vairāku kilometru plašo vulkāna kalderu ar vairākiem 

mazākiem krāterīšiem tajā, kur joprojām no pazemes izplūst karsts tvaiks (fumarolu lauki), vairāk par salā 

notiekošajiem vulkāniskajiem procesiem varēsiet uzzināt vietējā vulkanoloģijas muzejā. Atgriešanās Kosā 

 ekskursijas cena 72 EUR. Dalība ekskursijā tiek garantēta, ja to piesakiet un apmaksājiet līdz 

22.08.2022!   

 



 

diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 30.09. 

Kosa – Roda   

 

*** viesnīca Rodā 

 Kosas salas apskates ekskursija – dosimies uz Zia ciematu Dikaios kalnā, no kura paveras skati uz 

Turcijas krasta pusi un Antimahijas ciemats ar venēciešu pili, tradicionālajām vējdzirnavām un restaurēto 

salinieku māju, kā arī salas rietumdaļā esošais piejūras ciemats Kefalos  

 16:30 – 18:30 atgriešanās Rodā ar prāmi 

sestdiena, 01.10. 

Roda – Rīga  
 viesnīcas atstāšana, ekskursija uz seno un noslēpumaino Lindosas pilsētu. Doriešu celtā Lindosa 

izvietojusies klinšaina kalna pakājē. Pilsētas senākā daļa Akropole, kurā atrodas dievietes Atēnas tempļa 

drupas, izvietota kalna virsotnē. Leģenda vēsta, ka pilsētu dibinājis Linds, kas bijis Saules dieva Hēlija 

mazdēls, un ka šī vieta bijusi apdzīvota jau neolīta laikmetā. Mūsdienās Lindosa apbur ar krāsu un noskaņu 

kontrastiem. Baltās modernās mājiņas labi sadzīvo ar seno Akropoli, un grieķu krodziņi jeb tavernas ar skatu 

uz brīnumaini skaisto Vidusjūru ļauj izbaudīt katru mirkli 

 transfers uz lidostu, 18:35 – 22:15 lidojums Roda – 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 945 

Ceļazīmes cenā ietilpst  
 lidojumi Rīga – Roda – Rīga (ekonomiskajā klasē, ēdināšana nav 

iekļauta), lidostu nodokļi  

 nododamā bagāža 20kg, rokas bagāža 8kg 

 tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā 

 7 naktis***viesnīcās (atbilstoši maršruta aprakstam), divvietīgos 
numuros ar dušu un WC, brokastis  

 pārcelšanās starp Dodekanesas salām ar prāmjiem (klāja vietas)  

 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 
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos 

 pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi, dzeramnauda (~40 EUR) 

Iespējamās papildizmaksas        
Roda izbraukums uz Symi 50 EUR 

 Lielmestra pils 8 EUR 

 Arheoloģijas muzejs 6 EUR  

 Lindosas akropole 12 EUR 

Kosa izbraukums uz Nisyros 72 EUR 

 Asklepions 8 EUR 

Arheoloģijas muzejs, arī Casa Romana 6 EUR  

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

Pieteikšanās ceļojumam 
avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 22.07. EUR 350 līdz 22.08. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 
atteikšanās datums līdz 22.07. pēc 22.07. pēc 22.08. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 01.09. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 

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 

 

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

