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Rodas sala, ar atpūtu pie jūras 

14.10.-21.20.2023. 8 dienas, cena – 1400 EUR 

Roda, Dodekanesas galvenā sala, katru gadu piesaista tūkstošiem tūristu un ir viens no skaistākajiem ceļojumu 
galamērķiem, kas var lepoties gan ar brīnišķīgiem dabas skatiem un kolorītiem iedzīvotājiem, gan interesantu un 
dramatisku vēsturi – sala piederējusi itāļiem,  turkiem, gan grieķiem u.c. Mīts, saistīts ar salas dibināšanu, ļoti 
poētisks - tas vēsta, ka Rodas ir cēlusies no jūras. Saules dievs, apburts ar tās skaistumu, nepārtraukti apbēra 
iemīļoto salu ar saulesstariem, svētot to, un katra svētība pārvērtās par rozi. UNESCO ierakstījusi šo grieķu salu 
kultūras mantojuma pieminekļu sarakstā. Te var atpūsties cauru gadu, baudot ļoti daudzus vietējās dzīves 
labumus. Mūsu 4* viesnīca izvēlēta pie jūras, lai brīvajā laikā varat nopeldēties un laiskoties arī saulītē!  

1.diena. 14.10. Rīga – Roda  

 Lidojums 14:05 – 17:55 Rīga – Roda 

 Transfērs uz viesnīcu 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā pie jūras, vakariņas 

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

 Esam pelnījuši atpūtu – lai uzņemtu mazliet D vitamīnu, atpūta pie jūras, pelde, pastaiga gar jūru… 

 3.diena. 16.10. Rodas vecpilsēta un Fillerima klosteris  

 Ekskursija. Sāksim ar cipresēm noklāto Filerimas kalnu, kur apmeklēsim klosteri, lai ielūkotos dziļāk senatnē 

 Rodas vecpilsēta – viduslaiku citadele UNESCO 

 Rodas tā ir viena no lielākajām salas pilsētām un tajā ātri var noķert grieķisku sajūtu – mazie veikaliņi, kuros čalo sabiedriskās 
grieķu dāmas, romantiskās kafejnīcas, pati vecpilsēta, cietokšņa sienu ieskauta, un kā jau mūsdienās blakus visam 
vēsturiskajam izvietoti moderni veikali, pa kuriem klīst tūristi, apkrāvušies ar iepirkumu maisiņiem. 

 Brīvais laiks, pusdienām vai glāzei vīna Mandraki ostā, kas ir dzīvelīgākais rajons 

 Atgriešanās viesnīcā, vakariņas 

 4.diena. 17.10. Simi sala un Panormitis klosteris  

 Ekskursija ar laivu. Simi ir omulīga, maza un kalnaina sala. Tā liek sevi iemīlēt no pirmā acu skata!  Panormiti klostera līcī mūki 
ar zvanu skaņām laipni sveic katru ostā ienākošo kuģīti. Klosterī glabājas Sv. Erceņģeļa Mihaila, Simi svētā aizbildņa un 
jūrasbraucēju aizgādņa svētbilde. 

 Simi galvaspilsētas Gjalos iepazīsimies ar vietējo arhitektūru, iztaigāsim mazās ieliņas. Būs laiks iegriezties suvenīru, 
gliemežvāku un jūras sūkļu, garšvielu tirgotavās. Iesakām pusdienot vietējās tavernās – izbaudot jūras porduktu bagātību! 

 Lieliska diena saulē, jūrā, vējā. Atgriežamies viesnīcā, vakariņas 

 5.diena. 18.10. Rodas sala   

 Šodien dodamies izgaršot Rodas salu. Baudīsim skaistas ainavas, izbrauksim mazos ciematus, viesosimies pie vietējiem, tā 
teikt, svinēsim dzīvi! Piestāsim skaistākos skatu punktos, forogrāfēsim, nogaršosim vietējo olīveļļu un citus labumus! 
Ielūkosimies dziļāk salas vēdēriņā! 
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6. diena. 19.10. Lindosa  

 Lindos - sniegbaltas mājas un bruģētas, šauras ieliņas, kas aizved uz senās Akropoles drupām klints virsotnē. Varat doties 
augšup pašu spēkiem vai lūgt palīdzību ēzelītim. Varat tikai izbaudīt ainavas, vai nopirkt biļeti un ieiet Akropoles muzejā… Bet 
ja negribas nekur kāpt, skaista pludmale ar bāriņu Jūs noteikti gaida lejā…Brīvais laiks – kā allaž, katrs dara ko grib! 

 7.diena. 20.10. Brīvdiena ir mana laimīgā diena 

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

 8.diena. 21.10. Uz māju  

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Roda – Rīga 18.35 – 22:15 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Roda– 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 degustācijas 

 Ekskursija ar laivu uz Simi 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ieejas maksas baznīcās 

 Lindosas Akropole 

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnauda šoferim un vietējam gidam 

 Ceļojuma apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa350 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. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma.   

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa  Otrā iemaksa  Atlikusī summa  
200 EUR  Līdz 14.07.2023  600 EUR  Līdz 14.09.2023  600 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 summas  100% no summas  

 Līdz 11.10.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā.  

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu.  

 
 

 


