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Korfu sala, ar atpūtu pie Jonijas jūras 

14.10.-21.10.2023.,8 dienas, cena -1350 EUR  

Korfu sala ir otra lielākā Jonijas salu grupā, gana zināma, taču mazāk pārpildīta. Pirms Korfu 1864. gadā 
pievienoja Grieķijai, tās likteni bija noteikuši venēcieši, franči un briti, kas spilgti atspoguļojas salas kulturālajā 
mantojumā. Vēstures un reliģiju pieminekļi, gleznaini ciematiņi, skaistā daba un pludmales, kā arī vietējo viesmīlība 
sagādās atmiņas, kas prātā un foto arhīvos paliks uz mūžu. Ne jau par velti Sisi izvēlējās šo veselīgo, skaisto, garšīgo 
reģionu, lai atpūstos. Un kas tad mums vajadzīgs? Arī atpūta un burvīgas vietas! Mūsu 4* viesnīca izvēlēta pie jūras, 
lai brīvajā laikā varat nopeldēties un laiskoties arī saulītē!  

1.diena. 14.10. Rīga – Korfu   

 Lidojums 15.45 – 18.50 Rīga – Korfu 

 Transfērs uz viesnīcu 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā pie jūras, vakariņas 

 2.diena. 15.10. Laiks saulei, jūrai un atpūtai  

 Korfu domāta – lai uzņemtu mazliet D vitamīnu, atpūta pie jūras, pelde, pastaiga gar jūru… 

 3.diena. 16.10. Korfu  

 Ekskursija. Šodien sāksim ar pašām svarīgākajām vietām Korfu, aplūkosim, ko te izdarījusi Sisi un uzzināsim daudz vēstures 
datu un lietu par salu. Achilleion pils ir viena no Korfu populārākajām vietām. Šodien tas ir valdības īpašumā esošs muzejs, 
taču šī villa tika uzcelta pirms vairāk nekā 100 gadiem un te dzīvojuši slaveni iepriekšējie īpašnieki - Austrijas imperatori 
Elizabete Sisi un Vācijas  Vilhelms II 

 Kanoni atrašanās vieta ar Panagia Vlacherna baznīcu un Peļu salu (Pontikonissi) ir slavenākās un fotografētās Korfu vietas 

 Korfu galvaspilsēta atrodas īpatnējās formas salas vidienē, iepretim Grieķijas un Albānijas robežai. Tās UNESCO mantojumu 
sarakstā esošā vecpilsēta ir kā dārgakmens viduslaiku kultūras interesentiem, jo glabā vairākas tā laika celtnes, tai skaitā 37 
baznīcas. 

 4.diena. 17.10. Korfu  

 Šodien dodamies ekskursijā uz salas Ziemeļiem, te būs gan senākais ciematiņš, gan skaisti kalnu ceļi, gan ainavas un 
skaistākās vietas 

 Palaiokastritsa – ainaviskākā pludmale, kur ja laika apstākļi būs labvēlīgi, dosimies izbraucienā ar laiviņu pa līci – burvīgas 
ainavas garantētas 

 Pusdienas iesakām baudīt panorāmas restorānā ar skatu uz līci!  

 Sidari – viena no skaistākajām pludmalēm  

 Atgriešanās viesnīcā pa skaistu kalnu ceļu 

 5.diena. 18.10. Korfu    

 Šodien dodamies izgaršot Korfu salu. Baudīsim skaistas ainavas, viesosimies pie vietējiem, tā teikt, svinēsim dzīvi! Noteikti 
būs vīns un eļļa, kā gan bez tiem? Dosimies uz privāto saimniecību nobaudīt Korfu vīnu -  no robala vīnogām 

 Nogaršosim slavenos kumkvata produktus – liķierus, konfektes – vietējā ražotnē 

 Pacelsimies uz Ķeizara troni, no kura paveras skaistākās ainavas  

 Kafiju iedzersim Pelekas ciematiņā, kur laiks apstājies 
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 6. diena. 19.10. Uz salām  

  Pilnas dienas kruīzs ar kuģīti uz Sivotas salām, kas ir svētītas ar saules piesātinātiem krastiem, smilšainām pludmalēm, 
dabīgiem līčiem un tradicionālo zvejnieku ciematu, un savu zilo lagūnu… Viss kas mums vajadzīgs : saules krēms, peldlietas, 
labs garastāvoklis… Aidā, jūriņā… 

 7.diena. 20.10. Brīvdienas ir manas laimīgās dienas 

 Laiskojamies. Bet ir iespēja arī doties papildus ekskursijās no vietējā tūrisma biroja piedāvājuma – hiking tūres, maksķerēšana, 
izbraucieni ar kuģīti 

 8.diena. 21.10. Uz māju  

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Korfu – Rīga 19.35 – 22:40 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Korfu – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža 
55x40x20cm izmērā) 

 Dzīvošana 4* (7 naktis) viesnīcā, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm un vakariņām 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, degviela) 
 Ekskursijas pēc programma ar vietējo gidu  
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 
 Ieejas maksas programmā minētajos objektos – arī degustācija 
 Ekskursija ar laivu uz Sivotas salām 
 Izbrauciens ar laiviņu salas Ziemeļos 

Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ieejas maksas baznīcās 

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim un vietējam gidam 

 Ceļojuma un veselības  apdrošināšana brauciena laikā ar Covid segumu 

 Vakcinācija vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 280 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 14 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.  

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
200 EUR Līdz 14.07.2023 500 EUR Līdz 14.09.2023 650 EUR 
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 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 14.07.2023 No 15.07.2023 No 15.09.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 50% no ceļojuma 
summas 

100% no ceļojuma 
summas 

 Līdz 10.10.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 
 

 


