Neatklātie Kipras pārsteigumi
11.03. – 19.03.2017. 9 dienas, cena 1040 EUR
Dievu, vīna un mīlestības zeme! Te no jūras putām dzimst skaistums. Ne velti dievi izraudzījās šo
salu kā Afrodītes, - mīlas un skaistuma dievietes dzimteni. Limasola, kas vēsturiski bija galvenā Kipras
dienvidu osta un industriālais centrs, mūsdienās, pateicoties 20. gadsimta sākuma ārvalstnieku
pieplūdumam, neapšaubāmi ir kļuvusi par multikulturālu pilsētu. Limasola vienmēr bijusi pazīstama kā
sala, kur dzīve rit pilnā sparā. Daudz mierīgāka, levantiešu atmosfēras ieskauta, ir Larnaka, kurā
atradīsiet sālsezeru un palmas. Pateicoties paplašinātai jahtu ostai un nākotnē plānotajai pasažieru
termināla izbūvei, pilsēta pakāpeniski kļūst par vadošo tūristu piesaistes vietu. Pafosa ir daudz mierīgāka
nekā austrumu kaimiņpilsētas, arī gaisa temperatūra piekrastes vēju dēļ var būt pāris grādus zemāka.
Trodos kalni, vīna nogāzes, burvīgas ainavas, Olimpa kalns...
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…

1.diena Visa dzīve man viens ceļojums…(V)
 Lidojums Rīga - Larnaka
 Transfērs uz 4* viesnīcu Pafos pilsētā
 Vakariņas viesnīcā
2.diena Kur dzimusi Afrodīte? (B,V)
 Pafos ir vieta, kas apvīta ar daudz un dažādām leģendām, tieši tāpēc tā arī ir salas artērija un
kultūrvēsturiskais centrs, kas iekļauts arī UNESCO pasaules mantojumu sarakstā
 Pirmā pietura būs foto pauze pie leģendām apvītās vietas, kur dzimusi Afrodīte
 Kipras tradicionālā salduma – lukuma pagatavošanas meistarklase un, protams, arī
desgustēšana
 Afrodītes svētnīcas drupu apmeklējums, UNESCO. Kā arī blakus esošā muzeja apmeklējums
Romas impērijas mozaīku apskate. Mozaīkas ir tā vieta, kur vislabāk var redzēt attēlotos mītus
un izpētīt mitoloģiju.
 Brīvais laiks pastaigai un pusdienām
 Atgriešanās viesnīcā, vakariņas
3.diena Senatnes un vīna diena (B, V)
 Apmeklēsim nepieejamās, kalnainās zonas, kur ir paslēpušies, vairāku gadsimtu garumā, gan
klosteri, gan arī baznīcas. Šī vieta tiek saukta arī par Bizantijas mākslas dārgumu krātuvi
 Pafos nomales klostera apmeklējums. Klosteris saucas Chrysorogiatissa, kas tulkojumā nozīmē
“mūsu dāma no zelta granātābola.” Klosteris atrodas koku ielokā, no kurienes paveras brīnišķīgs
skats
1
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012
e-pasts: info@menessdiena.lv

 Kykkos klostera apmeklējums, visbagātākais un pats slavenākais no visiem Kipras klosteriem.
Klosterī ir slavenā Madonnas ikona, ko esot gleznojis svētais Luka. Klosterī atrodas arī Bizantijas
mākslas darbu muzejs, lai līdz tam tiktu ved skaists kalnains ceļš...
 Brīvais laiks pusdienām – izbaudiet lauku labumus no vietējām tavernām
 Kolios vīna darītava, jau gaida mūs uz nelielu degustāciju, pēc senatnes laiks veldzēties ar vietējo
vīnu
 Atgriešanās viesnīcā, vakariņas
4.diena Limasola un apkārtne (B,V)
 Brauciens sākas, braucot gar, Phassouri citrusu plantācijām, Limasol nomalē, netālu no Kolossi
pils. Pils ir lielisks ieskats 13. gs. arhitektūrā, kad tā ir celta, taču pils rekonstrukcija ir notikusi
15. gs. Saldais deserta vīns Commandaria pirmo reizi tika darīts tieši šajā pilī. Pateicoties Kolossi
pilij, vīns arī ieguva savu nosaukumu, īpaši iecienīts tas bija viduslaikos, kad to eksportēja uz
visām Eiropas valstīm
 Apmeklēsim arī drupas, kas slejas 70 metrus virs jūras. Šīs drupas ir vienīgais, kas palicis no
senās karaļvalsts, kuru nopostīja 4.gs. pirms mūsu ēras
 Curium teātris, slavens ar savu lielisko akustiku, arī šodien, vēl joprojām tur notiek izrādes
 Apollo svētnīcas apmeklējums
 Limasol pilsētas apmeklējums. Pilsētas centra apskate, lai varētu apskatīt Limasol pili. Daudz un
dažādi veikali, vietējās kafejnīcas, kur iespējams paēst pusdienas un baudīt vietējo gaisotni
 Nakts 3* viesnīcā Limasol pilsētā, vakariņas
5.diena Pa kalniem un lejām (B,V)
 Svētā Nikolasa baznīcas apmeklējums, kas atrodas Trodos kalnu teritorijā. Baznīca slavena ar
to, ka tās sienas rotā freskas, uz kurām ir attēlota Bizantijas māksla laika posmā no 11. līdz pat
17. gadsimtam. Baznīca iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā, pateicoties savai oriģinālajai
arhitektūrai un lieliskajai fresku kvalitātei
 Viduslaiku pilsēta Kakopetria
 Dosimies kalnos uz pastaigu (2,5h) – pa dabīgo taku nosauktu Artemis vārdā. Te vērosim melnos
priežu kokus, endēmisko floru un interesantus ģeoloģiskus veidojumus. Vērosim Olimpos
kalnu, kas paveras 1850 metru augstumā.
 Atgriešanās viesnīcā Limasolā
6.diena Vēl mazliet nezināmā skaistuma (B,V)
 Lefkara ciemata apmeklējums, slavens ar mežģīņu un sudrablietu ražošanu. Saulainā laikā
šaurās ieliņas pārvēršas par mežģīņu darinātavām. Lefkaras mežģīnes arī ir iekļautas UNESCO
pasaules kultūrvēsturiskā mantojuma sarakstā. Pastaiga pa ciematu un baznīcas apmeklējums
 Hala Sultana Tekke mošejas apmeklējums. Mošeja atrodas blakus sāls ezeram, kas ziemas laikā
ir pilns ar migrējošajiem putniem un rozā flamingo. Mošeja celta 1816. gadā. Svarīga svētnīca
musulmaņiem, iekļauta UNESCO mantojumu sarakstā
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 Svētā Lazarus baznīcas apmeklējums. 9. gs. Bizantijas arhitektūras piemērs
 Ciematā un tā apkaimē ir ļoti daudz amatieru un veikaliņu, kur ir iespēja iegādāties vietējos
mākslas darbus un suvenīrus.
 Nakts 4* viesnīcā Larnakā, vakariņas
7.diena Kipras Nikozija (B,V)
 Brīva dienai atpūtai vai pilnas dienas ekskursija uz galvaspilsētu par papildus samaksu
 Nikozija – Kipras galvaspilsēta, vienīgā pasaules galvaspilsēta, kas sadalīta 2 daļās, otra pieder
Turcijai
 Kipras arheoloģijas muzeja apmeklējums, muzejā glabājas eksponāti no 5000 gadu laika posma,
no neolīta līdz pat Bizantijas laikiem
 Bizantijas muzeja apmeklējums, reliģiskās mākslas, ikonu apskate
 Nikozija katedrāle – viens nozīmīgs objekts pilsētai un tās vēsturei
 Došanās un tā saukto “Laiki Geitonia,” kur var apskatīt tradicionālās 19. gs. mājas, veikaliņus,
restorānus un galerijas, kas ir uzskatāms piemērs Kipras urbānajai arhitektūrai
 Brīvais laiks pusdienām
 Atgriešanās viesnīcā Larnakā, vakariņas
8.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...
 Nakts viesnīcā Larnakā, vakariņas
9.diena Lido, Tev Pasaule plašāka vērsies...
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Larnaka – Rīga
Ceļojuma cenā iekļauts:
 Lidojums ar Airtbaltic 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 3* un 4*viesnīcās ar brokastīm, 2-vietīgie numuri ar ērtībām
 Ekskursiju programma vietējā gida pavadībā 7 dienas
 Grupas vadītājs no Rīgas
 Ceļojuma organizācija
 Vakariņas
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Ceļojuma cenā neietilpst:





Dzeramnauda šoferim
Ekskursija uz Nikosiju – 70 EUR
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 150.00 EUR.
 Ceļotāji, kuri vēlas numuru ar skatu uz jūru, piemaksa 80.00 EUR no cilvēka.
 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.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai
3 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 420.00 EUR jāsamaksā līdz 11.01.2017.
 Pērējā summa 420.00 EUR jāsamaksā līdz 11.02.2017.
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