
 
 

1 
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

Kipra gardēžiem  

 15.10. – 23.10.2016., 9.dienas, cena - 1300 EUR   

Kipra ir īstena leiputrija gardēžiem visās jomās, noteikti atpūtniekiem, gan arīdzan 

vēsturniekiem un arheoloģijas interesentiem. Te atradīsiet gan Bizantijas impērijas, gan grieķu 

tempļu, romiešu teātru un villu, krustnešu piļu, venēciešu mūru un britu koloniālā stila arhitektūras 

pēdas. Viena Kipra ir tā, kas stiepjas gar Vidusjūras piekrasti un lepojas ar vistīrāko ūdeni reģionā 

un vairāk kā 330 saulainām dienām gadā, pludmaļu tūrismu, klinšu skarbuma piestrāvotiem 

dabasskatiem un Afrodītes dzimšanas vietu. Otra – Trodos kalnu pakājē Vai tā teikt nepieejamā 

Kipra. Trodos kalnu grēda atrodas pašā Kipras centrā un savulaik izveidojusies Āzijas un Eiropas 

tektonisko plātņu sadursmes rezultātā, kā vēsta mitoloģija – lēni no ūdens dzelmes iznirstot Kipras 

salai. 

Dosimies izbaudīt mazos kalnu ciematiņus šis tieši pa Kipras vīna ceļu. Pēdējos desmit gados 

salas vīna industrija piedzīvojusi īpašu uzplaukumu. Unikālas vietējās vīnogas, kas aug tikai Kiprā, 

smilšakmens zemē, ir Xynisteri (baltvīns), Maratheftiko un Mataro (sarkanvīns). Kipras virtuve ir 

grieķu, libāniešu (mezes) un turku virtuves krustojums, no visiem aizgūstot labāko – to varēsim 

izbaudīt kā nākās!  

Lai tiktu uz neskartām vietām īsti laikā džipu tūre, kuras laikā ieskatīsimies Kipras dziļumos?! 

Saule, jūra, atpūta… Ko vēl vairāk var vēlēties?! 

 1.diena - Nakts ir gara  

 Lidojums Rīga – Larnaca  2355 - 0345+1                   

 2.diena – un diena arī ir gara …  

 Ielidojam Kiprā 

 transfērs uz  4* viesnīcu Pafosā pie jūras  

 atpūta pēc lidojuma 

 vakariņas 

 3.diena – Kur dzimusi Afrodīte?   

 Pafosa ir senā romiešu galvaspilsēta un arī bijusi viena no svarīgākajām vēsturiskajām daļām 

salā, lai to iepazītu – mums būs vēstures stunda, ne jau par velti daudz pilsētas objektu iekļauti 

UNESCO pasaules pieminekļu sarakstā 

 Senos laikos Pafosa bija Kipras galvaspilsēta, tagad tā iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā, 

leģendas vēsta, ka tieši šajā apvidū reiz no jūras dzelmes iznirusi Afrodīte, tad nu dodamies 

noskaidrot kur tas ir!? 

 Pusdienās baudīsim zivju mezē, kur būs daudz gardu lietu, kas mums noteikti jānogaršo, un, 

protams, kā gan bez vīna! 

 Geroskipou pilsētiņā viesosimies ģimenes saimniecībā, kas gatavo īstos Kipras saldumus – laiks 

tos arī nogaršot! 
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 Romiešu mozaīkas UNESCO – slavenas ar dažādiem mītiem! Tas ar mums jāredz! 

 Vakariņas  

 4.diena – Laiks atpūtai   

 Brīva diena atpūtai pie jūras vai: 

 Piedāvājam par papildus samaksu izbraucienu ar laivu vai katamarānu jūrā 

 Vakariņas 

 5 .diena – Vīna senās tradīcijas   

 Tad nu sāksim savu vīna ceļu cauri Phassouri citrusu plantācijām, pa maziem kalnu ceļiem dziļāk 

iekšā salā, lai šodien nesteidzīgi baudītu… 

 Crusaderas pils Kolossi – foto pauze 

 Commandaria ir viens no vīna reģioniem, kas pamazām iegūst atzinību, te aug vietējās baltās 

Xynisteri vīnogas – te dosimies uz vīna muzeju, lai atkārtotu sen zināmo vīna vēsturi! 

 Tālāk pa slavenajiem Trodos kalnu ceļiem… dosimies uz vietējo vīna darītavu – lai sāktu 

degustēt! 

 Simbolisks vīna reģiona centrs ir Omodhos – mazs kalnu ciemats ar mazliet vairāk kā 300 

iedzīvotājiem. Vīnogulāju, ābeļu, plūmju, persiku, bumbieru un aprikožu koku ieskauts tas 

atrodas 810 metru augstumā. Tā sirds ir Svētā krusta klosteris, kurā glabājas arī senas ikonas. 

Te savukārt nogaršosim Zivania – kipriešu šnabīti! Un te laiks suvenīru mazajām mini bodītēm… 

  Pusdienosim vietējā tavernā, kur galdā tiks celtie vietējie produkti un arī vīns! 

 Damaris vīna darītavā Doros ciematā noskaidrosim kas ir Filfar!!! Un nogaršosim! 

 Pa skaistiem kalnu ceļiem nolaižamies pie jūras… Atgriešanās viesnīcā! 

 Vakariņas 

 6.diena – Uzkrājam saules un jūras enerģiju  

 Brīva diena atpūtai pie jūras  

 Piedāvājam papildus ekskursijas no viesnīcas piedāvājuma – niršana, snurkelēšana,  un citas 

aktivitātes pludmalē, iespēja saorganizēt pavārklasi, vai doties uz Nikosiju ( Turcijas daļu) 

 Vakariņas 

 7.diena – Džipu safari Akamas pussalā   

 Akamas pussala ir dabas ziņā viena no skaistākajām un neskartākajām vietām Kiprā. Un ne tikai 

– tā ir arī viena no vislielākajām civilizācijas neapgūtajām teritorijām visā Vidusjūras piekrastē. 

Savu nosaukumu ieguvusi par godu Akamantas – Atēnu karotājam, kurš šeit esot ieradies pēc 

Trojas kara. Ainava ir elpu aizraujoša – klintis, aizas, zili zaļa jūra, miniatūras salas, keroba  koki, 

ziedi teju visās iespējamās krāsās, apelsīnkoku un timiāna smaržas piesūcies gaiss. Šodien daļai 

Akamas pussalas teritorijas piešķirts nacionālā parka statuss, tajā ir vairākas pastaigu takas un  

 Un mūs sagaida pilnas dienas tūre ar džipiem, lai izbaudīt ceļus un neceļus, lai ieskatītos dziļāk 

pussalas bagātībās… Iespējama pelde vienā no skaistākajām neskartajām pludmalēm… 
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 Laras līcis – bruņurupuču mājvieta, kas zina, vai kādu nesatiekam klātienē? 

 Un protams, gardas pusdienas mazā ciematā, tavernā… izbaudām skaisto un labo, ko mums 

piedāvā viesmīlīgajā zemē! 

 Atgriešanās viesnīcā 

 Vakariņas 

 8.diena – Un dejas var sākties…  

 Brīvs rīt atpūtai pie jūras, iespējams doties uz Pafosu, iegādāties pēdējos suvenīrus, nobaudīt 

glāzi vīna krastmalā… 

 Pēcpusdienā transfērs uz lauku sētu, kur dosimies baudīt īstu Kipriotu vakaru – ar kārtīgām 

vakariņām, folkloras šovu un iespējams arī dejām… Tā teikt – paliec sveika, mana Kipra! 

 Ap pusnakti kāpsim autobusā un… pošamies uz māju! 

 9.diena - Nekur nav tik labi kā mājās  

 Transfērs uz lidostu Larnakā 

  Lidojums Larnaka -  Rīga  0430 - 0830   

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Larnaka– Rīga (20kg nododamā bagāža + 1 vienība 8kg rokas bagāža) 

 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, maksas ceļi, 

degvielas izmaksas, stāvvietas) 

 Nakšņošana 7 naktis 4* viesnīcā pie jūras) divvietīgos numuros ar ērtībām 

 7 brokastis 

 7 vakariņas ( bez dzērieniem)  

 3 pusdienas ar vīnu 

 Ekskursijas pēc programmas (ieejas maksas minētājos objektos – pils, izbrauciens ar kuģi u.c) 

 Visas programmā minētās degustācijas ( vīna, saldumu, u.c.)  

 Vakariņas ar folkloras šovu  

 Vietējais gids ekskursiju dienās  

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim 

 Iespējamās papildus ekskursijas brīvajās dienās ( niršana, izbrauciens ar kuģi u.c.)  

 Apdrošināšana 
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 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir 

orientējoši un var mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu 

numuru 200 EUR 

 Minimālais skaits grupā ir 20 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 jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 

rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 600 EUR jāsamaksā līdz 29.05.2016. 

 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 03.09.2016. 

 


