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Lieldienas gardēžiem  - Grieķijā 

 12.04. – 19.04.2022,8.dienas, cena 1550 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 TOP 10  ir dievi, tempļi, jūra, salas, vīns, virtuve, tautas mūzika, dejas, kalni un cilvēki. Peloponēsas pussalas kopējā 
platība ir ap 21 400 km² un to kopumā apdzīvo vairāk kā 650 tūkstoši iedzīvotāju. Rietumos to apskalo Jonijas jūra, bet austrumos 
— Egejas jūra. Ar pārējo Grieķiju Peloponesu savieno Korintas šaurums pussalas ziemeļaustrumos. Reljefs kalnains, augstākā 
virsotne ir 2404 m augstais Ajosilija. Mūsu ceļš ved pa gardēžu taku, tāpēc Grieķijā, kā zināms, restorāni nav tā lielākā aktualitāte. 
Tur iecienītas ir tavernas - tiešā tulkojumā „mājas virtuve”. Visi ēd tavernās un ēd daudz. Galdi lūzt un krīzi nejūt. Grieķu laukus 
baudīsim – viesojoties vīna darītavās, lai noskaidrotu cik senas te ir tradīcijas! Omulīgie saimnieki stāstīs un lepni rādīs! Protams, 
iepazīsim mazās pilsētas un vēsturiskos objektus. Jā, un Atēnas. Atēnas grūti nodēvēt par skaistu pilsētu šī vārda klasiskajā 
nozīmē. Pilsētas arhitektūra ir eklektiska, radot sajūtu, ka šobrīd tā attīstās haotiski un neviena nepieskatīta. Turklāt tajā valda 
nepieradināts anarhijas gars – grafiti ir visur, huligāniski pārvēršot audeklā teju katras otrās mājas fasādi. Kafejnīcas ir ļaužu 
pārpilnas un pilsētas sirds – Plaka rajona stāvās, bruģētās ieliņas mutuļo kā skudru pūznis. Un lielākoties tie nav tūristi, kas tajās 
sēž un malko vīnu, bet gan vietējie. Tā vien šķiet, ka dzīvības enerģija Atēnās spiežas pa visām vīlēm… Laiks to visu izbaudīt! 

 1.diena. Beidzot dodamies ceļā  

 Lidojums Rīga - Atēnas   

 Transfērs uz 3* viesnīcu Atēnās centrā 

 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 

 Atēnas ir pilsēta bez tradicionālā centra, taču ar ļoti spilgtiem un atšķirīgiem rajoniem. Kaut ārēji Plaka uzskatāms par 
vistūristiskāko, tas slēpj arī šarmantu ieliņu labirintus, Psiri izceļas ar pulsējošu naktsdzīvi un kolorītām tavernām, Gazi - ar 
spilgtāko pilsētas kultūras projektu mājvietu Technopolis, virkni stilīgu restorānu un klubu, arī neiztrūkstošo Atēnu 
elementu - klejojošajiem suņiem, kas pārsteidz ar neticamu labsirdību un cieņu pret mierīgu līdzāspastāvēšanu. Un, Kolonaki 
- snobiskās Atēnas, kur sakoncentrējies viss glamūro veikalu zieds, arī virkne muzeju 

 Dodamies iepazīt pilsētu – sardzes maiņa, Syntagma un Plaka… 

 Dodamies uz vienu no modernākajiem vīna bāriem, lai sāktu iepazīt modernās Grieķijas vīnus nelielā degustācijā 

 Un laiks vakariņām vietējā tavernā!  

 2.diena Poseidona Templis  

 Brauciens uz Sounio ragu. Poseidona templis. Kā Jūru pavēlniekam, tad templis būvēts ainaviskā vietā Egejas jūras krastā… 
Nu tas mums jāredz… Un mazliet vēstures uz vietas! 

 Brauciens uz Atiku, kur viesosimies vīna darītavā, lai uzzinātu ko vairāk par Savatiano vīnogām un Retsina vīniem 

 Un gardas vakariņas jūras krastā… 

 Atgriežamies 3* viesnīcā Atēnās 

 3.diena. Atēnas  

 Akropole – Atēnu simbols, tāpēc dodamies kalnā to iekarot! Vēstures stunda!  

 Ekskursija ar kājām pa vēsturisko pilsētas daļu.  Kopīgs tirgus apmeklējums, kas ir viena no pilsētas vizītkartēm. Parādīsim 
Jums īstās Atēnas… 

 Brīvais laiks pilsētā 

 Vakariņas vietējā tavernā 

 Nakts 3* viesnīcā Atēnās  
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 4.diena. Penepolesas pussala  

 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 

 Dodamies uz Giannikos vīna darītavu, lai uzzinātu un izgaršotu labāko produkciju!  

 Transfērs uz 3* viesnīcu Naflio 

 Vakariņās dodamies uz Naflio vecpilsētas sirdi, kur  tavernā mums galdi jau klāti! 

 5.diena. Laiks atpūtai  

 Naflio vecpilsētas ekskursija  

 Transfērs uz pludmali! Laiks palaiskoties jūras krastā! Kādam jau iespējama pelde, meditācija, pastaigas vai glāze baltvīna…  

 Vakariņas tavernā 

 Nakts 3* viesnīcā Naflio 

 6.diena. Nemea vīna reģions  

 Brauciens cauri Peloponēzes pussalai – vietai, kam nav līdzīgas pasaulē vēstures un kultūras pieminekļu daudzuma ziņā   

 Brauciens uz Nemea vīna reģionu 

 Butika vīna darītavas apmeklējums, kur nogaršosim grieķu slaveno vīnu no Agiorgitiko vīnogas 

 Dodamies uz nākošo foršo māju! Vēl mums jānogaršo balzamiko un vīnetiķis – jo arī tos te darina! 

 Tālāk dodamies uz Venikos mājām, kur mūs sagaida seminārs par vīna kultūru un 8 dažādu vīnu degustācija! Profesionāla 
someljē pavadībā uzzināsim atkal kādu jaunu lietu! Un noslēgumā dārza svētki ar barbekjū! Priecīgas Lieldienas! 

 Atgriešanās 3* viesnīcā Naflio 

 7.diena. Vēstures stunda  

 Olīveļļas ražotne – noskaidrosim un degustēsim! 

 Epidauras teātris ir viens no slavenākajiem un vislabāk saglabātajiem klasiskajiem sengrieķu teātriem pasaulē. Tas bija 
politiskais un reliģiskais centrs salīdzinoši nelielajā Epidauras pilsētvalstī, kura bija daudzkārt mazāka par tādiem centriem kā 
Atēnas, Sparta vai Korinta. 

 Teātris gadu tūkstošiem bija aizmirsts, bet atkal atrakts ap 1880. gadu un vēlāk restaurēts. Iespaidīgā būve var uzņemt līdz 
pat 20 000 skatītāju un visā tā plašajā teritorijā spēj sniegt perfektu akustisku baudījumu izrāžu laikā 

 Galā vakariņas – tā lai Grieķija paliek Jums sirdīs! 

 Atgriešanās Naflio 3* viesnīcā 

 8.diena. Vēl nedaudz vīna un mājupceļš (B,V)  

 Transfērs uz Atēnu lidostu (2h) 

 Lidojums Atēnas  – Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Atēnas  – Rīga (Airbaltic, 23kg, reģistrētā bagāža, 8kg rokas bagāža) 
 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Dzīvošana 3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām (3 naktis Atēnās , 4 naktis Naflio) 
 7 gardas vakariņas grieķu tavernās 
 Visas minētās vīna degustācijas, vīna kongress, olīveļļas un balzamiko degustācija 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
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 Angliski runājošs vietējais gids - someljē 
 Visi apskates objekti, kas minēti programmā  
 Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 
 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 
 Dzeramnaudas apkalpojošam personālam 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 240 EUR 

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

 Minimālais skaits grupā ir 15 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:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
200 EUR Līdz 12.01.2022 700 EUR Līdz 12.03.2022 650 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 12.01.2022 Pēc 12.01.2022 Pēc 12.03.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 775 EUR Visa summa 

 Līdz 09.04.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 
 


