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Grieķu salu kruīzs ar Explorer of the Seas 
(Royal Caribbean)  

 13.05. – 21.05.2023, 9  dienas, cena 2100 EUR  

Šis būs piedzīvojums! Izbaudīt iecienītā Explorer of the Seas kuģa labumus Grieķijas salās un Melnkalnē. 
Izbaudiet sauli un baseinus, izbaudiet autentiskus Toskānas virtuves ēdienus pie Džovanni galda. Pēc tam 
noskatieties uz aizraujošu oriģinālu iestudējumu galvenajā teātrī vai dejojiet visu nakti klubā Twenty. Uz šī kuģa 
nudien būs jautri un gardi! Vienā tūrē apskatīsim skaistākās vietas un mūsu māja 7 naktis peldēs mums līdz…Visiem 
kajītes ar balkonu, lai vakaros  varam vērot saulrietus un no rīta mosties ar saules stariem!  

1.diena. 13.05. Uz Itāliju  

 Lidojums Rīga – Venēcija 

 Veneto reģions slavens ar vietējiem labumiem – dodamies tos izbaudīt vakariņās 

 Nakts viesnīcā  

 2.diena. 14.05. Ravena un aidā, jūriņā!   

 Lai gan Ravenna ir iekšzemes pilsēta, to ar Adrijas jūru savieno Candiano kanāls. Tā ir pazīstama ar savu labi saglabājušos 
vēlīnās romiešu un bizantiešu arhitektūru ar astoņām ēkām, kas iekļautas UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā "Ravennas 
agrīnie kristiešu pieminekļi". Ekskursija ar vietējo gidu 

 Transfērs uz ostu, lai iekārtotos uz mūsu kuģa, 7 naktis tās būs mūsu naktsmājas. Te ir vairāki restorāni, bāri, sporta zāle, 
baseins, spa, teātris, diskotēka, bērnu laukums. 
Katrs savai gaumei atradīs iemīļotu stūrīti, kur klausīties dzīvo mūziku vai baudīt glāzi vīna! Brokastis, pusdienas un vakariņas 
– galīgi neliks vēderiem palikt tukšiem! 

 17:00 kuģis atiet no Venēcijas/ Ravennas ostas 

 3.diena. 15.05. Kotora - Melnkalne  (11:00-18:00)  

 Kotora – Melnkalnes galvenā pilsēta! Senā Kotora ietverta UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā – tajā vērts iepazīt 
šaurās vecpilsētas ieliņas, just senatnes auru mazajos veikaliņos, antikvariātos, muzejos. Tāpat nevar laist garām arī 
iespaidīgās katedrāles apskati. Iespaidīgs skats uz pilsētu paveras no Svētā Ivana cietokšņa, kas slejas augstu kalnā un līdz 
kuram var nokļūt, pieveicot 1350 pakāpienus. Dosimies ekskursijā ar vietējo gidu! 

 4.diena. 16.05. Korfu – Grieķija  (7:00 – 15:00)  

 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. Dosimies ekskursijā ar autobusu, ar vietējo gidu krievu valodā, lai apskatītu skaistākās vietas un ielūkotos arī 
salas galvaspilsētā vecpilsētā Kerkirā! 

 5.diena. 17.05. Atēnas/Piraeus– Grieķija (11.59-20.00) 

 Šodien dosimies ielūkoties jaunās interesantās  vietās, ko mums parādīs vietējais gids Dominiks, daudz staigāsim ar kājām 
pa ostu kvartālu, kas tagad ir viens no trendīgākajiem Atēnu rajoniem noteikti nobaudīsim vietējo vīnu. Tā nebūs klasiska 
Atēnu apskate, absolūti nē, uzticies, būs labi! 
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 6.diena. 18.05. Mikonas – Grieķija (7:00- 17:00)   

 Mikonas ir viena no slavenākajām Grieķijas salām. Mikonas atrodas skaistās Egejas jūras Kiklādu reģionā, un tā piedāvā 
pārsteidzošas pludmales, skaistu dabu, gleznainus ciematus, gardus grieķu ēdienus un elegantu dzīvesveidu. Tomēr Mikonas 
ir ļoti slavena arī ar savu lielisko naktsdzīvi. Te mums noteikti noderēs arī peldkostīms, jo pludmale jau gaida mūs! 

 7.diena. 19.05. Argostoli  (10:00-18:00)  

 Argostoli ir Kefalonijas salas galvaspilsēta, un tās veikali un dzīve pie ostas ir visas salas centrālais dzīves punkts. Argostoli, ko 
ieskauj jauki pakalni un Vidusjūras veģetācija, paveras skats uz Koutavos lagūnu. 

 Vasaras periodā Koutavos lagūna ir pilna ar bagātu tūristu jahtām un vietējo zvejnieku laivām, kas šeit ierodas, lai pārdotu 
savas zivis vietējiem restorāniem, kas atrodas pie ostas .Baudām! Ir nudien skaisti! Pēc pilsētas apskates – brīvais laiks, lai 
dotos uz kādu no pludmalēm vai vienkārši laiskotos! 

 8.diena. 20.05. Kruīzā   

 Beidzot ir diena uz kuģa, kuras laikā varam mierīgi visu apskatīt, ko vēl neesam atraduši. Jo tā tik liekas, es visur esmu bijis… 
Var piedalīties piesātinātajā programmā ar animatoriem pie baseiniem, var mācīties dejot, var zvilnēt saules krēslā, var doties 
uz SPA, Un visu dienu var kaut ko ēst… Pilnīga LAFA! 

 9.diena. 21.05. Piacenza   

 Atvadāmies no sava kuģa un dodamies uz autobusu, kas mūs vedīs uz Pjačencu. Šo kluso, pilsētu, kurā ir viegli dzīvot un kas 
veltīta laba ēdiena baudīšanai, raksturo arī mazi dārgumi un atmiņas par vēsturiski bagātu pagātni, piemēram, katedrāli, 
Palazzo Gotico, Palazzo Farnese. Nemaz nerunājot par brīnišķīgajām muižnieku savrupmājām, tās vairākām baznīcām un 
centra šaurajām ieliņām. Pjačencas katedrāle neapšaubāmi ir nozīmīgākā reliģiskā celtne pilsētā. Tas ir arī lielisks romānikas 
arhitektūras paraugs un ir viens no vislabāk saglabātajiem paraugiem Ziemeļitālijā no 12. gs. Brīvais laiks pusdienām vietējā 
osterijā – lai izbaudītu reģiona gardākos ēdienus! 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Milāna - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Venēcija – Milāna – Rīga (nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, ekonomiskā klase ) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas maksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 7 naktis   kruīza kuģī Explorer of the seas ar pilnu pansiju – brokastīm, pusdienām, vakariņām. Vieta divvietīgā 
kajītē ar balkonu,  ~18kvm. Vairākās valodās runājošs personāls. Kajīšu uzkopšana divas reizes dienā. Pasākumi uz kuģa (katru 
dienu saņemsiet informāciju par visām uz kuģa organizētajām aktivitātēm); Sports un atpūta: trenažieru zāle, grupu 
nodarbības, baseini, saunas un burbuļvannas; vairāk: https://www.royalcaribbean.com/cruise-ships/explorer-of-the-seas 

 Ostas nodevas 

 1 nakts 4* viesnīcā Veneto ar brokastīm divvietīgā numurā  

 Vakariņas Veneto 1.dienā 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu  

 Ceļojuma organizēšana 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Ieejas maksas baznīcās un muzejos 
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 Dzērieni pie pusdienām un vakariņām 

 Dzeramnauda šoferim un gidiem, kruīza apkalpei 

 Apdrošināšana pret covid, vakcinācija, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu numuru/kajīti ceļojuma laikā, piemaksa 1100 EUR. 
 Minimālais skaits grupā ir 18 personas. Ja 30 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 LV pilsoņiem ir nepieciešama derīga pase. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma 

 Ja ceļo bērni kopā ar 2 pieaugušajiem vienā kajītē, pieejamas atlaides, sazināties privāti ar MD ofisu 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
500 EUR Līdz 13.11.2022 800 EUR Līdz 13.03.2023 800 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 13.11.2022 Pēc 13.11.2022 Pēc 13.03.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 1050 EUR Visa summa 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 

 


