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DIEVU ZEME 

GRIEĶIJA 

LIELDIENĀS 
 Ieskats Grieķijas Ortodoksālās baznīcas Lieldienu tradīcijās!  

 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja grieķim jautāsiet, vai viņš ir kādas ortodoksālās baznīcas draudzes pārstāvis, 97% 

gadījumā atbilde būs: jā, es taču esmu grieķis. Jo īstens grieķis nespēj pareizticību nodalīt no 

savas nacionalitātes. Visnozīmīgākie svētki ir Lieldienas, kad visa ģimene sanāk kopā, lai 

kopīgi dotos uz dievnamu. Apskatīsim Atēnas – civilizācijas un demokrātijas šūpuli, Olimpiju 

– antīko olimpisko spēļu dzimteni. Iepazīsim seno svētvietu Epidauru un ārstniecības dieva 

Asklēpija kultu, lūgsim padomu Delfu orākulam un ne tikai…. 

Ieejas maksa apskates objektos iekļauta ceļojuma cenā! 

 11.04. – 18.04. 8 dienas  EUR 995 
 

diena, maršruts         notikumi, apskates objekti 

otrdiena, 11.04. 

Rīga – Athens 
 

 

 
 

 
 

 

***viesnīca Atēnās  

• 09:15 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 11:15 – 14:25 lidojums Rīga – Atēnas (airBaltic lidojums) 

• Atēnas – viena no vecākajām pilsētām pasaulē, Atēnas un Tēzeja 

pilsēta, Rietumu civilizācijas un demokrātijas šūpulis. Savulaik te 

darbojās, Sokrats, Platons un Aristotelis, arī vēsturnieks Hērodots šeit 

rakstīja savus traktātus. Redzēsim kādreizējo karaļpili, tagad Grieķijas 

prezidenta rezidenci, Grieķijas parlamenta ēku, kādreiz slavenās 

atjaunoto Olimpisko spēļu būves. Plaka – pilsētas senākā daļa ar tās 

šaurajām, bruģētajām ieliņām, nelieliem suvenīru veikaliņiem  

trešdiena, 12.04. 

Athens – Kalambaka  

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca 

Kalambakā  

• 156 m v.j.l virs pilsētas iezīmējas Akropole – senā pilsēta, kas bija apdzīvota jau 4.g.t.p.K. Senā 

pilsētas 3 ha lielā teritorija ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Akropoles siluets ir 

redzams no jebkuras vietas Atēnās. Pilsētas vadība ir aizliegusi būvēt augstākas ēkas par Akropoli. 

Partenons – dievietes Atēnas templis, galvenā Akropoles kompleksa 

ēka gan iepriekš, gan šobrīd. Atēnas Nīkes templis, varenie vārti – 

Propileji, Erehteja templis – celts laikaposmā no 421.-406.g.p.m.ē. 

un atrodas vissvētākajā Akropoles vietā. Stāsta, ka šajā vietā dievi 

sacentušies par pilsētas aizbildņa godu – Poseidons atstājis klintī sava 

trijzara zīmes, bet Atēna iestādījusi olīvkoku. Templis tika nosaukts 

Atēnu mītiskā valdnieka Erehteja vārdā un kalpoja kā svētnīca gan 

Atēnai Pallādai, gan Poseidonam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 13.04. 

Kalambaka – 

Meteora – Delphi 

 
 

***viesnīca Delfi 

• 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 

piektdiena, 14.04. 

Delphi – Itea – 

Nafpaktos – Patras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Patrā 

• Delfu svētvieta Parnasa kalna pakājē, 10 km attālumā no Korintas līča. Sengrieķu pasaules centrs! 

Otra nozīmīgākā svētvieta antīkajā Grieķijā pēc Olimpijas. Par kulta vietu kļuva tad, kad sāka klīst 

runas, ka Delfos iespējams pareģot likteņus. Delfi kalpoja arī kā šķīrējtiesnesis grieķu pilsētvalstu 

konfliktos. Uzskata, ka tieši Delfos grieķi uzcēluši savu pirmo templi — veltījumu gaismas un saules 

dievam Apolonam. Raksti vēsta, ka pirmo tempļa variantu jeb tādu kā maketu no vaska uzcēlušas 

bites. Pēc tam, ņemot to par paraugu, pie darba ķērušies cilvēki, kas vispirms templi uzbūvējuši no 

koka, pēc tam no vara, līdz visbeidzot — no akmens. Iepazīsimies ar nozīmīgākajām Delfu 

svētvietām -  gaismas dieva Apollona templi, teātri, stadionu, t.s. Pasaules nabu – Omfālu 

• Nafpaktosa – Peloponēsiešu kara laika nozīmīga ostas pilsēta, kas šobrīd piesaista ceļotājus ar savu 

senpilsētas omulību un romantisko atmosfēru 

• iespēja vērot Lielās Piektdienas dievkalpojumu (ceremony of Epitaph) Nafpaktosas pilsētiņā  

• brauciens pāri 2004.gadā atklātajam (vienu dienu pirms Atēnu Olimpiskajām spēlēm) Rio-Antirio 

tiltam, kas ir viens no lielākajiem vanšu tiltiem pasaulē, kura garums ir 2880 metri 

sestdiena, 15.04. 

Patras – Olympia – 

Athens  

 

 

 

 

***viesnīca Atēnās 

• Olimpija – svētvieta ar tempļiem, antīkajai Grieķijai raksturīgām sabiedriskām ēkām un dažām 

dzīvojamām ēkām. Tā atradas pavisam tuvu Peloponēsas rietumu piekrastei, kur Īlijas novada pakalni 

maigi ieslīd jūrā. To uzskata arī par antīko olimpisko spēļu dzimteni. Olimpija atrodas nelielā 

līdzenumā starp divām upēm: Kladeosu un Alfeosu. Pret ziemeļaustrumu auksto vēju, ko sauc par 

Boru, to sargā Krona kalns. Jau izsenis šis novads dēvēts par olimpisko zemi. Senais Olimpiskais 

komplekss, Zeva templis un Palaestra 

• Lieldienu sestdienas vakara Jēzus Kristus augšāmcelšanās ceremonija – iespēja vērot grieķu 

ortodoksālās baznīcas pusnakts misi kādā no Atēnu baznīcām 

svētdiena, 16.04. 

Athens – Aegina – 

Poros – Hydra – 

Athens  

 

 

***viesnīca Atēnās 

• brīva diena atpūtai VAI (par papildu maksu) iespēja doties 3 salu dienas kruīzā uz Egīnas, 

Porosas un Hidras salu 

• Hidra palikusi neskarta laika gaitā, nekas netraucē salas mieru un klusumu, jo vienīgais transporta 

līdzeklis ir ēzeļi 

• 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 

Kruīza cena 100 EUR (cenā iekļauts transport, Impro grupas vadītājs, kuģīša brauciens, 

pusdienas; dalība ekskursijā tiek garantēta, ja to piesakiet un apmaksājiet līdz 15.03.2023! 

pirmdiena, 17.04. 

Athens – Epidaurus 
– Mycenae – Athens  

 

 

 

 

 

 

***viesnīca Atēnās 

• 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 

• 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   

otrdiena, 18.04. 

Athens – Rīga  
• brauciens uz Atēnu lidostu 

• 15:05 – 18:20 lidojums Atēnas – Rīga  
 

 



 

Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 195 

 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Atēnas – Rīga (ekonomiskā klase, ēdināšana nav  

iekļauta); lidostas nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; 

• viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

• 7 naktis ***viesnīcā (atbilstoši maršruta aprakstam), divvietīgās istabās 

ar dušu /WC, brokastis; 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi 

• ceļojuma apdrošināšana ar Covid-19 segumu (ceļojuma atcelšanas 

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam).  

Iesakām noformēt un ņemt līdzi bezmaksas Eiropas veselības 

apdrošināšanas karti (EVAK). Uzziņai: 

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

   

Ceļazīmes cena neietilpst  

• personīgie izdevumi; 

• pusdienas, vakariņas; 

• dzeramnauda ~45 EUR 
 

 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 11.02. EUR 350 līdz 11.03. atlikusī summa 

Ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu 

rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot.  
 
 

Iemaksāto summu līdz 25.03. iespējams pāradresēt citai personai, kura 

vēlas doties minētajā ceļojumā. 

 

 

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! 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 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 11.02. pēc 11.02. pēc 11.03. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 350 visa summa 

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

