Brīvdienas Kiprā Gardēžiem
10.03. – 18.03.2018. 9 dienas, cena 1140 EUR
Nelielā Kipra var lepoties ar daudziem tūrisma objektiem, bagātu un senu vēsturi, kas ir aptuveni 5000
gadus ilgs laika posms, te ir rosīgas pludmales sezonā, viduslaiku cietokšņi, tempļi, ainaviski labības lauki,
olīvkoku birzis! 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. 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 ar
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…
Mūsu ceļojums būs pa Grieķu Kipru, bet ja būs vēlēšanās, tad iespējams doties ekskursijās arī uz
Ziemeļķipru (Turcijas daļu)!

1.diena Visa dzīve man viens ceļojums…(V)
 Lidojums Rīga - Larnaka
 Transfērs uz 3* viesnīcu Limassolā
 Vakariņas viesnīcā

2.diena Laiks ievilkt elpu.. (B, V)
 Svētdiena – brīva diena atpūtai, pastaigas gar jūru, laiks sev, laiks pabaudīt mieru un klusumu

3.diena Kur dzimusi Afrodīte? (B,P,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 degustēšana
 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.
 Pusdienā baudīsim jūras produktus, nu kas var būt labāks par šo?
 Atgriešanās viesnīcā, vakariņas

4.diena Limasola (B,V)
 Brauciens sākas, braucot gar, Phassouri citrusu plantācijām, Limasol nomalē
 Kourion teātris, slavens ar savu lielisko akustiku, arī šodien, vēl joprojām tur notiek izrādes
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 Limasol pilsētas ekskursija. Pilsētas centra apskate, lai varētu apskatīt Limasol pili. Daudz un dažādi
veikali, vietējās kafejnīcas, kur iespējams paēst pusdienas un baudīt vietējo gaisotni
 Atgriešanās 3* viesnīcā Limasol pilsētā, vakariņas

5.diena Ar džipiem pa Trodos kalniem (B,V)
 Šodien dosimies tur, kur var iebraukt tikai ar džipu! Cerams, ka sniegs kalnos būs nokusis, un mēs
varēsim doties neaizmirstamā piedzīvojumā, lai staigātu pa kalnu takām, baudītu fantastiskas
ainavas! Sava burvība ir mazajiem ciematiņiem salas vidienē, kur dzīve rit citādu ne tūristu dzīves
ritmu! Te laiks apstājas, pa retam kāds ganāmpulks, pa retam kāds vientuļš staigātājs…
 Priežu meži, upju deltas, vientuļi vīnogulāji! Senas akmens baznīcas, vecie tilti, pamesti ciemati…
 Vīna darītavas apmeklējums un neliela degustācija!
 Brīvais laiks pusdienām un dodamies tālāk…
 Atgriešanās viesnīcā Limasolā, vakariņas

6.diena Laiks atpūtai (B,V)
 Brīvais laiks atpūtai
 Vai par papildus samaksu iespējams doties kādā no ekskursijām uz Ziemeļkipru (Turcijas pusē)
 Nakts 3* viesnīcā, Limasolā, vakariņas

7.diena Gardēžu Kipra (B, P, V)
 Kolossi pils un Trodos kalni no cita skatu punkta
 Dodamies iepazīt vīna pasauli, kas ir lieliska, jo saule te spīd 300 dienas gadā. Te darina gan sausos,
gan arī deserta vīnus!
 Omodhos ciematiņs, kas izsenis slavens ar vīna darīšanu, kur pamatā visi nodarbojas ar to! Ka
iegrimis senatnē… Te arī laiks suvenīriem – vietējiem rokdarbiem – izšuvumiem, keramikai u.c.
 Pusdienās baudīsim – vietējos labumus, nudien daudz un gardi! Jā, un, protams, arī vīns!
 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 3* viesnīcā Limasola, vakariņas

9.diena Lido, Tev Pasaule plašāka vērsies... (B)
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Larnaka – Rīga

Ceļojuma cenā iekļauts:
 Lidojums ar Airbaltic 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)
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Dzīvošana 3* viesnīcās ar brokastīm, 2-vietīgie numuri ar ērtībām
Ekskursiju programma vietējā gida pavadībā 4 dienas
Ieejas maksas – visos minētajos objektos
2 vīna degustācijas
2 pusdienas
8 vakariņas
Grupas vadītājs no Rīgas
Ceļojuma organizācija

Ceļojuma cenā neietilpst:





Dzeramnauda šoferim
Ekskursijas uz Ziemeļkipru no 75 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
160 EUR.
 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. Pasei jābūt derīgai 6 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 530.00 EUR jāsamaksā līdz 11.12.2017.
 Pērējā summa 400.00 EUR jāsamaksā līdz 10.02.2018.

3
Biroja adrese: Lielirbes iela 17A (Panorama Plaza) , Rīga, LV1046
e-pasts: info@menessdiena.lv

