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Santorīni, ar atpūtu pie Egejas jūras 

 07.08.-14.08. 2021.,8 dienas, cena – 1350 EUR  

Pakava formas sala ir veidojusies no vulkāniskā krātera atliekām, bet sniegbaltās pilsētu un ciematu 
mājiņas veido neaprakstāmu kontrastu pret tumšo klinti, uz kurām tās būvētas. Santorīni ir īpaša, nu 
kā magnēts , kas pievelk tās viesus. Santorīni ir vulkāniska sala, kas apbūvēta ar baltām un zilām mājām 
un baznīcām, kas rada pasakainu ainavu uz melnā un zaļā fona. Leģenda vēstī, ka pēc vulkāna 
izvirduma, sen senos laikos, daļa zemes izzuda. Zudusī zeme tiek uzskatīta par leģendāro, zaudēto 
Atlantīdu! Ja gribiet to izbaudīt bez tūristu pūļiem, tad šis gads ir labākais, kad to apceļot, jo nebūs 
daudzo kruīza kuģu, nebūs miljons tūristu… Bet varēsiet izbaudīt lauku labumus vietējās tavernās, 
varēsiet doties pastaigās pa salu, satikt vietējos kaķus un laiskoties melnajās vulkāna pludmalēs… Mūsu 
viesnīca izvēlēta pie jūras, lai brīvajā laikā varat nopeldēties un laiskoties arī saulītē! 

1.diena. Rīga – Santorīnī  

 Lidojums 14:30 – 17:55 Rīga – Santorīnī 
 Transfērs uz viesnīcu 
 Iekārtošanās 3* viesnīcā 

 2.diena. Santorīni Must see vietas  

 Pilnas dienas ekskursija Santorīnī salā – Megalochori ciemats – Sarkanā pludmale – Emporio ciemats 
– Perissa – Perivolos pludmale – Prophet Elias kalnu klosteris – no kura paveras 360 grādu panorāma 
uz visu salu! Tālāk dodamies uz klasisko Zilo Domu, kas simbolizē salu – un atkal mums ir panorāmas 
ainavas, tās ir naizmirstamas! Zilās krāsu spēles ar balto! Eh… Imerovigli ciemats – arī viens no 
augstākajiem skatupunktiem otrā salas galā! Un noslēgumā slavenā Oija – ar skaisto saulrietu… 

 Tik piepildīta diena… 

 3.diena. Santorīni   

 Santorīni kaldera (Caldera), ir vulkāniskas izcelsmes līča norobežojošie stāvie krasti, kas ir galvenais 
salas apskates objekts līdzās tās skaistajiem ciematiem. Kalderas veidojas vulkāna izvirduma laikā, 
no tā izmestās lavas. Laiks to iemūžināt fotopauzē! 

 Mazliet vēstures – Akrotiri drupās – tas ir viens no nozīmīgākajiem objektiem Grieķijā. Tā ir sen sena 
pilsēta… Saukta arī par Egejas pompejām… 

 Pusdienu pauze  - kaut kur pie jūras, iesakām kaut ko veldzējošu un no jūras! 
 Vīna muzejs – vīna darītāvā! Noskaidrosim senos vēstures datus! Un pagaršosim? 
 Noslēgumā dodamies uz Oiju… tā ir vieta kur allaž var atgriezties, lai pasēdētu kādā jaukā terasē un 

izbaudītu glāzi vīna vai rakiju? 

 4. un 5..diena. Atpūta pie Egejas jūras  

 Laiks atpūtai… 
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 Vai iesakām doties papildus ekskursijās no vietējā piedāvājuma klāsta – izjādēs ar zirgiem, trekinga 
tūrē, makšķerēšanas tūrē, izbraucienā ar riteņiem u.c.… Doties pāri kalnam uz seno pilsētu Tiru… 
Pastaigas gar jūru vai laiskoties bārā! Mazliet šopinga vietējos veikaliņos. Katrs atpūšas kā vēlās! Vai 
arī kopā… 

 6.diena. Vulkānu salas  

 Pilnas dienas ekskursija ar laivu  
 No Athinios ostas dosimies ar laivu uz Volcano, kur varēsiet pavadīt 1 h, lai apskatītu šo dabas 

brīnumu! Lai sasniegtu krāteri vajag aptuveni 20 minūtes… 
 Tālāk uz Nea Kammeni salu, tad uz Palaia Kammeni, kur ir karstie avoti. Laiva pieturēs Sv. Nikolā 

līcī. Un drosmīgajiem būs iespēja peldēties šai īpašajā vietā… Ūdens temperatūra te ir ap 35 grādiem, 
kas vislaik samaisas ar jūras ūdeni… 

 Thirassia  sala – te būs brīvais laiks, lai peldētos vai papusdienotu… Kam patīk kāpt var uzkāpt līdz 
Manolas ciematam, no kura paveras skaists skats uz Santorīnī… 

 Atpakaļceļā skaistas ainavas uz Oiju no jūras… 
 Lieliska dienas saulē, jūrā, vējā 

 7.diena. Santorīnī un vīns  

 Šodien dodamies uz laukiem - Panagia Episkopi baznīca – ar savu bizantiešu vēsturi aicina ikvienu 
tās viesi…  

 Vothonas ciematiņš, ar savām alu mājiņām – autentisks, kur rit īstā Santorīni dzīve… 
 Rousos Canava – viena no senākajām vīna darītavām – kur nogaršosim tradicionālos Nyctern, 

Caldera un Vinsanti vīnus 
 Aicinām uz kopīgām vakariņām kādā vietējā tavernā… Dzīve ir jāsvin! 

 8.diena. Uz māju 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Santorīni – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Santorīnī– Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg, 
8 kg rokas bagāža 55x40x20cm izmērā) 

 Dzīvošana 3* (7 naktis) viesnīcā, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, 

degviela) 
 Ekskursijas pēc programmas ar vietējo gidu  
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 
 Ieejas maksas programmā minētajos objektos – arī degustācijas 
 Ekskursijas ar laivu uz salām 
 Atvadu vakariņas 
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 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ieejas maksas baznīcās 
 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim un vietējam gidam 
 Ceļojuma un veselības  apdrošināšana brauciena laikā ar Covid 19 segumu 
 Vakcinācija vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
140 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:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 07.05.2021 
 Atlikusī summa jāsamaksā līdz 07.07.2021 
 
 
 

 


