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Saulainā Grieķu Kipra 

 19.10. – 26.10.2019. 8 dienas, cena 1400 EUR   

 Gribas saulīti un siltumu? – tad Kipra – to mums piedāvā, arī vēlā rudenī, ūdens vēl silts, saulīte arī 
silda… Nelielā Grieķu Kipra var lepoties ar daudziem tūrisma objektiem, bagātu un senu vēsturi, kas ir aptuveni 
5000 gadus ilgs laikposms, te ir rosīgas pludmales sezonā, viduslaiku cietokšņi, tempļi, ainaviski labības lauki, 
olīvkoku birzis! Dievu, vīna un mīlestības zeme! Te no jūras putām dzimst skaistums. Ne velti dievi izraudzījās 
šo salu kā Afrodītes, - mīlas un skaistuma dievietes dzimteni. Kipras ievērojamākās vietas saistītas ar 
antīkajiem dieviem, bībeles stāstiem un dramatisko salas vēsturi. Kipras otrs nosaukums ir "Afrodītes sala", 
tieši šeit mīlestības un skaistuma dieviete piedzima no jūras putām un nodevās mīlestības mierinājumam. 
Daudzas ievērojamākās vietas uz salas ir saistītas ar viņas vārdu un sengrieķu mitoloģiju. Kristietība atstāja 
milzīgu ietekmi uz Kipru, uz salas ir daudz pareizticīgo baznīcu un klosteru. 

Un patiešām – arī ziemas mēnešos Kipra ir kā Vidējie Austrumi, tomēr šeit ir vēl labāk, jo ir iespējams 
relaksēties viesnīcā pie pludmales, Trodos kalnu pakājē. Kipra ir pacentusies uzlabot savu piedāvājumu arī 
ēdināšanas pakalpojumiem, tāpēc arī gardēžiem te būs ko iesākt... Un bez tā visa - 330 saulainas dienas 
gadā… un pasakainas pludmales. Izšuvumi, keramika un vara izstrādājumu klāsts…  

Mūsu ceļojums būs pa Grieķu Kipru, bet ja būs vēlēšanās, tad iespējams doties ekskursijās arī uz 
Ziemeļķipru (Turcijas daļu)!  

 1.diena Visa dzīve man viens ceļojums…(V)  

 Lidojums Rīga - Larnaka 
 Transfērs uz 4* viesnīcu Pafosā 
 Vakariņas viesnīcā 

 2.diena Laiks ievilkt elpu.. (B, V) 

 Brīva diena atpūtai, pastaigas gar jūru, laiks sev, laiks pabaudīt mieru un klusumu 
 Pēcpusdienā dodamies apskatīt Pafosas galvenās vietas, jo ne jau par velti šī ir slavena vieta. Senajā 

Kipras galvaspilsētā, kas ir iekļauta UNESCO pasaules mantojuma sarakstā – pēc vēlēšanās variet  
apmeklēt Sv. Solomona katakombu, baznīcas vai laiski pasēdēt promenādes restorānā vai doties 
izbraucienā ar laivu, izstaigāsim vecā Pafas ostu ar nesagrautu aizsardzības fortu pilsētas centrā 

 Vakariņas un nakts 4* viesnīcā 

 3.diena Akamas pussala (B, V)  

 Pilnas dienas ekskursija pa Akamas pussalu 
 Akamas pussala ir ar unikālu dabas liegumu. Tā ir lielākā mūsdienu civilizācijas neskartā teritorija 

salā – slavena ar pirmatnēju dabu, augu sugu bagātību un dažādību, savdabīgu piekrastes ainavu, 
bagātīgu vēstures un kultūras mantojumu. Savu nosaukumu ieguvusi par godu Akamantas – Atēnu 
karotājam, kurš šeit esot ieradies pēc Trojas kara. Ainavas ir elpu aizraujošas – 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 

 Sv.Neofīta klosteris - Tas ir viens no visvairāk cienījamiem svētajiem Kiprā, saukts par Neofītu. Kad 
viņš bija astoņpadsmit gadus vecs, viņa vecāki domāja par laulību, bet jauneklis neplānoja radīt 
ģimeni. Viņš gribēja veltīt sevi kalpošanai Dievam un sapņojis kļūt par mūku, kas notika tālāk 
uzzināsim šeit uz vietas… 
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 Foto pauze pie leģendām apvītās vietas, kur dzimusi Afrodīte, dosimies skaistā pastaigā 
 Atgriešanās 4* viesnīcā, vakariņas 

 4.diena Pafosa (B,V)  

 Brīva diena atpūtai pie jūras 
 Pafosā iespējamas dažādas izklaides – izbrauciens ar kuģīti, laivām, maksķērēšana, niršana, 

paraglaidings u.c. 
 Nakts 4* viesnīcā, vakariņas 

 5.diena Kourion – Larnaca - Protaras (B,V)  

 Dodamies uz otru salas galu. Pa ceļam pietura vietā, kur Afrodīte iznākusi no jūras – viena no 
skaistākajām foto vietām visā Kiprā 

 Kuriona – senā antīkā pilsēta, kur uzzināsim interesantas lietas par vēsturi - Kuriona izvietota uz 
kraujas ar skatu uz jūru. 365. gada zemestrīce izmainīja pilsētas reljefu un izrakumi/restaurācija 
Kurionā notiek zemes līmenī, it īpaši strādājot ar visskaistākajām grīdas mozaīkām uz salas 

 Larnaka -  levantiešu atmosfēras ieskauta, kurā atradīsiet sālsezeru un palmas. Pateicoties 
paplašinātai jahtu ostai un nākotnē plānotajai pasažieru termināla izbūvei, pilsēta pakāpeniski kļūst 
par vadošo tūristu piesaistes vietu, bet mēs dodamies uz St. Lazarus baznīcu, jo tas mums ir jāredz! 

 Brīvais laiks pusdienām un dodamies tālāk… 
 Hala Sultan Teke – pie sālsezera – arī viens interesants objekts, kas mums jāredz! 
 Iekārtošanās 4* viesnīcā Protaras ciematā pie jūras, vakariņas 

 6.diena  Nikosija  (B, V)  

 Pilnas dienas ekskursija uz Nikosiju – sauktu par pēdējo sadalīto pasaules galvaspilsētu…Šobrīd 
Nikosija laikam ir unikālākā galvaspilsēta pasaulē. Galvenokārt pateicoties pilsētas centrā 
uzstādītajam robežkontroles postenim, kurš norobežo grieķu un turku Kipras daļas. Valsts šādi tika 
sadalīta 1974. gadā notikušā kara rezultātā, kad Kipras ziemeļdaļu okupēja turki. Grieķu Kipras 
Nikosija ir Eiropa: sakārtota un atjaunota vecpilsēta, eiropeiska jaunatne, restorānu tīkli, eiro, tūristi. 
Savukārt Turcijas Kiprā sākas Āzija ar mošejām, turku restorāniem, kebabiem, turku lirām, Ataturka 
skulptūrām, vijīgām vecpilsētas ieliņām, atvērtajām dzīvojamo māju durvīm, skaļajām ģimenēm ar 
bērnu bariem, kuri spārda bumbu vecpilsētas šķērsielās. Tā ir robeža starp Eiropu un Āziju 

 Kipras Arheoloģijas muzeja apmeklējums - salas svarīgāko arheoloģisko atradumu kolekcija, kas 
atzīta arī par vienu no labākajām pasaulē. Visvairāk uzmanības piesaista Bronzas laikmeta senlietas, 
bet šeit pārstāvētas arī visas citas ēras, sākot no Akmens laikmeta un beidzot ar Bizantijas laiku 

 Bizantijas muzejs, kurš ir viens no svarīgākajiem šā temata muzejiem Eiropā. Šeit eksponējamas 
pareizticīgo ikonas un citi reliģijas IX-XVI gs. mākslas darbi 

 Nikosijas Katedrāles apskate 
 Brīvais laiks pilsētā Grieķu pusē. Pēc vēlēšanās iespējams šķērsot robežu un doties uz Turcijas daļu, 

lai sajustu Turcijas piesitienu un auru 
 Atgriešanās 4* viesnīcā pie jūras, vakariņas 

 7.diena Atpūta (B, V)  

 Brīvai diena atpūtai – laiks baudīt jūras šalkoņu, saules starus, vēja brāzmas... vai doties iepirkties, 
vai baudīt glāzi atdzesēta vīna, mierā un klusumā... 
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 Protaras - ir jauns, strauji augošs kūrorts Kipras dienvidaustrumu piekrastē un vienlaikus – ideāla 
vietas dabas skaistuma baudītājiem. Kūrorts ir izveidots vietā, kurā agrāk nebija praktiski nekā. Tas 
ir tik mazs, ka to var apiet kājām. Taču tas var lepoties ar labākajām smalko smilšu pludmalēm salā. 
Brīnišķīgas krāsas, tīra jūra, apbrīnojami iespaidīgu klinšu ieskauti līcīši un grotas tajās – šādi 
gleznaini skati nevienu neatstāj vienaldzīgu. Visa kūrorta garumā vijas ieliņas ar restorāniem, 
tavernām, bāriem un suvenīru tirgotavām 

 Ja ir vēlēšanās ar sabiedrisko transportu var doties uz Aija Napu – šī kūrortpilsētiņa atrodas valsts 
dienvidaustrumos, Kipras salas tālākajā punktā. Tas ir pazīstamākais un populārākais salas kūrorts, 
kurā dzīve kūsā cauru diennakti. Šo kūrortu sauc arī par Kipras Ibizu, jo Aijanapa ir Kipras vakara un 
nakts izklaižu galvaspilsēta. Te ir skaista baznīca, šopinga iespējas un daudz tavernu… 

 Nakts 4* viesnīcā Protaras pie jūras, vakariņas 

 8.diena Lido, Tev Pasaule plašāka vērsies... (B) 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Larnaka – Rīga  

 Ceļojuma cenā iekļauts:  

 Lidojums ar Airbaltic ekonomiskā klase Rīga – Larnaka – Rīga, reģistrēta bagāža 20kg, rokas bagāža 
8 kg, lidostu nodokļi 

 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, maksas ceļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, 
degvielas izmaksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 4 * viesnīcās ar brokastīm, (viesnīcās ir baseini, bet turpat ir arī jūra) Pafos – Hotel Aloe 
– 4* vai līdzvērtīga, Protaras – Capo Bay 4* superior – vai līdzvērtīga, standarta numuri 

 Ekskursiju programma vietējā gida pavadībā 3 dienas 
 Ieejas maksas – visos minētajos objektos 
 7 vakariņas 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Dzeramnauda šoferim 
 Personīgie izdevumu 
 Dzērieni pie vakariņām 

 Ievērībai :  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
350 EUR.  

 Minimālais skaits grupā ir 14 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks 
par minimālo, ceļojuma 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. 
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 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase. Pasei  jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200.00 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 600.00 EUR jāsamaksā līdz 19.03.2019. 
 Pērējā summa 600.00 EUR jāsamaksā līdz 19.08.2019. 
 
 
 

 

 


