Grieķija gardēžiem
03.06. - 11.06., 9 dienas, cena 1100 EUR
21.10. – 29.10., 9 dienas, cena 1080 EUR
Grieķija ir zeme, kur ar senatni sastopamies ik uz soļa: senās liecības ir visur… Braukt uz Grieķiju
tikai tādēļ, lai apskrietu visus arheoloģiskos kompleksus vai, gluži otrādi, laiskotos pludmalē, ir
grēks. Šajā zemē ir jābauda viss – vietējos ēdienus, vīnus, jūru, sauli, jāvēro cilvēkus, dabu un ,
protams, jāapmeklē senatnes pieminekļus. Visu uzreiz – savādāk šeit nemaz nav iespējams!
Grieķijas vēsture sakņojas ļoti dziļā senatnē. Seno Grieķiju var uzskatīt par rietumu civilizācijas
un demokrātijas šūpuli, kā arī par tā laika pasaules centru. Reiz grieķu augstākais dievs – debesu
un zemes valdnieks Zevs , gribēja noskaidrot, kur atrodas Zemes centrs. Viņš palaida debesīs divus
ērgļus – vienu austrumu, otru rietumu virzienā. Aplidojuši visu pasauli, tie satikās virs Delfiem.
Tāpēc šo vietu pasludināja par „pasaules nabu”. Tiešu uz šejieni pēc padoma pie Delfu orākula
nāca cilvēki no tuvienes un tālienes.
Grieķijai pieder ap 2000 salu, kas sastāda ap 20 % no visas teritorijas. Savukārt ceturto daļu
valsts aizņem kalni. Grieķijas TOP 10 ir dievi, tempļi, jūra, salas, vīns, virtuve, tautas mūzika, dejas,
kalni un cilvēki.

1.diena. Rīga – Atēnas
 Lidojums Rīga – Atēnas 2315 0235+1
2.diena. (B)
 Ielidošana pl 2:35, transfērs uz viesnīcu Atēnās 3*
 Atpūta pēc lidojuma
 Pēcpusdienas pastaiga pa Plaku un Monastiraki, kas ir vissenākie apdzīvotie rajoni Atēnās un
atrodas pašā Akropoles pakājē
 Poseidons un Atēna ilgi strīdējās, kurš valdīs Atēnās. Tad dievi lika katram sagādāt vienu dāvanu
pilsētai. Poseidons dāvāja sāls avotu, bet Atēna – olīvkoku, miera simbolu. Kopš tā laika, pēc
dievu lēmuma, pilsēta nes Atēnas vārdu. Ekskursija pa vēsturisko pilsētas daļu – Parlamenta
ēka, Prezidenta pils , protams, Atēnu pērle – senā Akropole ar tās slavenajiem tempļiem un citas
nozīmīgas vietas
 Vakarā piedāvājam doties Plakas ielās, lai iepazītos ar vietējās virtuves labumiem vietējās
tavernās izbaudot īstu grieķu vakaru
 Nakts 3* viesnīcā Atēnās.
3.diena. (B)
 Brauciens cauri Peloponēzes pussalai – vietai, kam nav līdzīgas pasaulē vēstures un kultūras
pieminekļu daudzuma ziņā
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 Korintas kanāls, kura būvniecība aizsākās jau Nerona valdīšanas laikā. Tagad šis 23 m platais
kanāls ir tūrisma objekts, bet vēl 19.gs. bija nozīmīgs transporta ceļš
 Nemea vīna reģions – ir slavens visā Grieķijā, tāpēc dosimies uz vīna darītavu, lai noskaidrotu
kā te darina vīnu jau kopš sen seniem laikiem
 Turpinam ceļu uz Tolo, kas ir lieliska atpūtas vieta, ko Homērs apraksta savos darbos jau sen
atpakaļ, pateicoties labajai atrašanās vietai Tolonas līcī
 Iesakām palutināt sevi ar vakariņām piekrastes tavernā ar skatu uz jūru, mielojoties ar jūras
veltēm – tikko pagatavotām svaigi nozvejotām zivīm vai omāru... Varbūt tieši šeit vērts nogaršot
savdabīgo grieķu vīnu – recina, ar sveķu aromātu
 Iekārtošanās 4* viesnīcā Tolo
4.diena. (B, P)
 Brīvs rīts atpūtai pie jūras, lai varam izbaudīt siltos jūras ūdeņus un saules starus
 Pēcpusdienā dodamies iepazīt grieķu virtuves noslēpumus uz vietējo tavernu, kur mums būs
pavārklase, lai arī mēs iemācītos gatavot kaut ko no vietējiem ēdieniem, un, protams, neiztrūks
arī mājas vīns! Tas nudien būs atkal viens piedzīvojums!
 Nakts 4* viesnīcā Tolo
5.diena. (B, P)
 Piedzīvojumi uz jūras, velkam peldkostīmus un aidā… Dosimies izbraucienā ar kuģīti uz mazu
saliņu, kur ir burvīga pludmale Vivari, baudīsim ainavas, saules vannas, un barbekju
pusdienas… Svinam dzīvi
 Brīvs vakars Tolo, lai dotos ie[azīt vietējās mazās ieliņas un bodītes, restorānus – jo Tolo izaugusi
no maza zvejnieku ciemata par jauku brīvdienu un atpūtas vietu! Pasūtiet mezē – un sagaršojiet
dažādās garšu nianses, svaigi cepta maizīte pie tā visa…
 Nakts 4* viesnīcā Tolo
6.diena. (B, P)
 Pilnas dienas ekskursija vai vēstures stunda!
 Epidaura – Asklēpija svētnīca, dziedniecības komplekss ar stadionu un teātri, kur kaites ārstēja
ne tikai ar zālēm, bet arī ar mūziku, drāmu un fiziskām aktivitātēm
 Mikēnas, kuras pēc Homēra vārdiem, cēluši ciklopi. Skatīsim slavenos Lauvu vārtus, valdnieku
pili un kapenes, dzīvojamo māju paliekas, grieķu civilizācijas 1600 līdz 1100 g. pirms Kristus
 Pusdienās baudīsim atkal vietējo virtuvi vienā no jaukākajām tavernām Epidaurā
 Nakts 4* viesnīcā Tolo
7.diena. (B)
 Pilnas dienas ekskursija uz Olimpiju!
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 Olimpijā būs iespēja apmeklēt arheoloģisko zonu un muzeju, kur var aplūkot senās lietas un
pierādījumus par šo seno civilizāciju esamību – Zeva un Hēras templi, altāri, kur iededz
olimpisko uguni, moderno olimpisko spēļu stadionu un daudzas citas nozīmīgas vietas
 Brīvajā laikā atvēsināties ar frapē un kādu kūciņu
 Nakts 4* viesnīcā Tolo
8.diena. (B)
 Brīvais laiks pie jūras vai
 Piedāvājam ar sabiedrisko transportu doties uz romantisko Nafplijas vecpilsētu tepat netālu no
Tolo, tā slavena ar cietokšņiem, pilīm, gleznainu piekrasti un mājīgām ieliņām. Šeit atvēlēsim
laiku nesteidzīgām pusdienām
 Brīvais laiks vēl pēdējiem suvenīriem un glāzei Metax un rosamies uz autobusu
 Transfērs uz lidostu
9.diena
 Lidojums Atēnas – Rīga 0315 0635
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Atēnas – Rīga ( 20 kg reģistrētā bagāža)
 Dzīvošana 3* viesnīcās 2 naktis Atēnās, 4* viesnīcā Tolo pie jūras – 5 naktis, divvietīgos numuros
ar ērtībām, ar brokastīm
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela)
 Vīna degustācija Nemea
 3 pusdienas ( vienas no tām ar meistarklasi pāvarmācībā)
 Ekskursijas pēc programmas
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi
 Vietējā gida pakalpojumi krievu/angļu valodā
 Ceļojuma organizācija.
Papildus izdevumi:








Akropole – 12 EUR;
Tradicionālais grieķu vakars Plakā – 40 EUR;
Epidaura – 6 EUR;
Mikēnas – 8 EUR;
Olimpijā – 12 EUR
Dzeramnauda šoferiem;
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā
3

Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012
e-pasts: info@menessdiena.lv

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 180 EUR
 Minimālais skaits grupā ir 13 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai „Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī
saistībā ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai
3 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 400 EUR jāsamaksā 4 mēneši pirms brauciena
 Pārējā summa jāsamaksā 30 dienas pirms brauciena
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