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Ziemeļgrieķija gardēžiem 

 08.10. – 16.10.2020, 9.dienas, cena 1500 EUR  

Grieķija ir zeme, kur ar senatni sastopamies ik uz soļa: senās liecības ir visur…  Braukt uz Grieķiju 
tikai tādēļ, lai apskrietu visus arheoloģiskos kompleksus vai, gluži otrādi, laiskotos pludmalē, ir grēks. 
Šajā zemē ir jābauda viss – vietējos ēdienus, vīnus, jūru, sauli, jāvēro cilvēkus, dabu un, protams, 
jāapmeklē senatnes pieminekļus. Visu uzreiz – savādāk šeit nemaz nav iespējams! Grieķijas TOP 10  ir 
dievi, tempļi, jūra, salas, vīns, virtuve, tautas mūzika, dejas, kalni un cilvēki. Šoreiz dodamies uz 
Maķedonijas daļu un uz Ziemeļiem, kas ir ne tik slavenas un zināmas vietas izņemot Meteoras, kas ir 
pasaules slavens objekts, kas reiz ir jāredz. Mēs koncentrēsimies uz labiem un gardiem ēdieniem, vīnu 
un izcilu kompāniju! Visas naktis vienā viesnīcā Saloniku centrā, kur dzīvība kūsā… lai sajustu grieķu 
burziņu! Jamas! 

 1.diena. Beidzot dodamies ceļā  

 Vēlu vakarā  lidojums Rīga – Saloniki   

 2.diena. Saloniki (B,V)  

 02:25 ielidojam Salonikos     
 transfērs uz viesnīcu, laiks atpūtai, vēlās brokastis 
 Saloniku vecpilsētas apskates ekskursija ar kājām. Senlaiku pilsēta Saloniki, gleznainā Termaikas līča 

krastos ir pēc lieluma otrā lielākā Grieķijas pilsēta - osta, tāda paša nosaukuma perifērijas un 
Maķedonijas rajona administratīvais centrs, kam ir svarīga loma visā Balkānu pussalā. Tās mūsdienu 
dzīvē apvienojas bagāta vēsturiskā pagātne un Grieķijas kultūras, tirdzniecības un zinātnes centra 
tagadne. Ne velti 1997. gadā Saloniki tika atzīti par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Tās ieliņas un 
laukumi, senatnīgo ēku ielenkumā, ir līdzīgi izsmalcinātām ilustrācijām no vēstures grāmatām. 
„Baltais tornis” jūras piekrastē, cietokšņa sienas Augšējā pilsētā, senā Agora, promenāde… 

 Vakariņas ar gardiem ēdieniem vietējā restorānā mūs jau gaida! 
 Nakts 3* viesnīcā Salonikos 

 3.diena. Ziemeļgrieķijas labumi (B, V)  

 Laiks doties uz vīna darītavu Kechris, kur mūs iepazīstinās ar moderno Retsinas darināšanas veidu! 
 Lai salīdzinātu – dodamies  uz Gerovassisiliou vīna darītavu, kuras lepnums ir interesantā Malogouzua 

vīnoga – atkal kaut kas jauns 
 Vakariņas ar nacionālajiem ēdieniem jau sauc! 
 Nakts 3* viesnīcā Salonikos 

 4.diena. Meteora (B, V) 

 Transfērs uz Meteoru. Meteora atrodas Grieķijas centrālajā daļā, Tesalijas apgabalā. Šī vieta ir tik 
īpaša, jo klinšu "torņu" virsotnēs ir vairāki seni klosteri, kas ainavu padara brīnišķīgu. Šo klinšu vēsturi 
zinātnieki sāka pētīt jau pirms vairāk nekā simts gadiem, piedāvājot dažādas to veidošanās teorijas 
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 Jau pirms 1000 gadiem klints galā ticis uzcelts pirmais pareizticīgo klosteris, kam sekojuši citi – Lielā 
Meteora svētais klosteris, Svētā Stefana klosteris, Svētās Trīsvienības klosteris, Svētā Nikolasa 
klosteris, Svētā Anapafsas klosteris un Rousano klosteris 

 Lielākā daļa no klosteriem celti pirms vairākiem simtiem gadu, lai mūkus nodalītu no laicīgās pasaules 
un tie atrastos tuvāk Kungam. Senākajos laikos mūki, lai nokļūtu klosterī, izmantoja primitīvus 
grozus, kas darbojās kā pacēlāji, lai piegādātu pārtiku un nepieciešamās preces. Tikai 1925. gadā, 
lai atvieglotu pieeju klosteriem, klintīs tika izcirsti pakāpieni 

 Pēc klostera – uz grappas darītavu Tsipouru – lai noskaidrotu grieķu noslēpumus! 
 Un atkal jau laiks gardajām vakariņām vietējā tavernā… 
 Atgriešnās Salonikos 3* viesnīcā 

 5.diena. Laiks atpūtai (B, V)  

 Transfērs uz pludmali – lai varam palaiskoties – saule, jūra – glāze vīna? Šodien pa mierīgo – 
izbaudām… 

 Vakariņas tavernā 
 Nakts 3* viesnīcā  Salonikos 

 6.diena. Maķedonija  (B, V)  

 Maķedonija ir ģeogrāfisks un vēsturisks reģions Balkānos. Maķedonijas robežas laika gaitā ir 
mainījušās. Kopš 19. gadsimta vidus šo reģionu veido visa mūsdienu Ziemeļmaķedonijas valsts, 
Grieķijas Maķedonijas reģions un atsevišķas teritorijas Bulgārijā, Albānijā, Kosovā un Serbijā. 
Tas vienmēr arī biji strīdus jautājums – Grieķi savu Maķedoniju dikti sargā… Laiks uzzināt kāpēc!  

 Transfērs uz Maķedonijas omulīgo mazpilsētu Vergina – laiks arī kafijas pauzei 
 Aigai vēsturiskais objekts, kas savulaik bijis karaliskās Maķedonijas lepnums – karaļu kapu vieta 
 Founti vīna darītavas apmeklējums, lai iepazītu atkal jaunu Xinomavro vīnogu šķirni, laiks 

izgaršot!  
 Un laiks vakariņām vietējā tavernā, kas būs kā pie mammas! Daudz un gardi!  
 Nakts 3* viesnīcā  Salonikos 

 7.diena. Aidā, jūrinā! (B, V) 

 Transfērs uz Ouranoupoli – Atosa kalna vārti – tā dēvē šo pilsētu jūras krastā 
 3 stundu laivu tūre, kuras laikā redzēsim arī Mount Athos klosteri un daudz citas skaistas ainavas. 

Un, protams, būs iespēja peldēties un pagozēties saulītē 
 Atgriešanās Salonikos 3* viesnīcā 
 Un, dodamies, uz tavernu! 

 8.diena. Vēl nedaudz vīna un mājupceļš (B, V)  

 Brīvais laiks Salonikos 
 Atvadu vakariņas un ballīte pirms došanās uz lidostu! 
 Transfērs uz Saloniku lidostu  
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 9.diena. Saloniki– Rīga  

 Lidojums Saloniki  – Rīga 03:30 – 6:20 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Saloniki – Rīga (Airbaltic, 20kg, reģistrētā bagāža, 8kg rokas 
bagāža) 

 Transports visas tūres garumā (degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi) 
 Dzīvošana 3* viesnīcā Saloniku centrā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām 
 7 gardas vakariņas grieķu tavernās, ar vīnu 
 Visas minētās vīna degustācijas 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Angliski runājošs vietējais gids - someljē 
 Visi apskates objekti,  kas iekļautas maršruta aprakstā 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi  
 Ceļojuma apdrošināšana 
 Dzeramnaudas apkalpojošam personālam 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 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. Pasei jābūt derīgai 6 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru  
200 EUR 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 400 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa  600 EUR   jāiemaksā līdz 08.06.2020. 
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā 08.09.2021. 

 

 

 


