Divu jūru skūpsts - RODAS sala Grieķijā!
Informācija

1.diena
18.10.2019.
Piektdiena

2.diena
19.10.2019.
Sestdiena

3.diena
20.10.2019.
Svētdiena

4.diena
21.10.2019.
Pirmdiena

5.diena
22.10.2019.
Otrdiena

18.10.2019. – 25.10.2019.
*Izlidošanas /ielidošanas laiki norādīti atbilstoši katras valsts vietējam
laikam. Laika starpība Latvijai ar Grieķiju nav.
~Satikšanās Rīgas lidostā 05:45
Lidojums:
Rīga – Roda 07:15 – 10:50
Lidojuma laiks (3h 35min)
Transfērs uz viesnīcu, pusdienas un
atpūta var sākties

VIESNĪCA – VISS
IEKĻAUTS T.SK.
DZĒRIENI

LABRANDA
KIOTARI BAY
4****

Atpūta 
LABRANDA
KIOTARI BAY
4****
Atpūta vai dodamies apskatīt salas
galvaspilsētu, iejusties īstenā
vidusslaiku gaisotnē, šeit uzņemtas
desmitiem filmas par viduslaikiem.
Rodas vecpilsēta ir vislielākā viduslaiku
krustnešu pilsēta - cietoksnis.
Filerimos kalns atrodas tikai 8
kilometrus ārpus Rodas pilsētas un ir
267 metrus augsts, tālumā vīd arī
Turcijas krasts. Stāvās takas terasēs –
starp priedēm un cipresēm, majestātiski
klīst pāvi, demonstrēdami savas greznās
astes, to te ir vairāk kā simts. Papildus
izmaksas.
Atpūta vai Lindos pilsētas apskate.
Lindos izvietojusies uz 116 metrus
augstas klints, tās centrālais apskates
objekts 4gs celtais Atēnas templis, kuru
apskatīt katru gadu ierodas gandrīz
pusmiljons tūristu. Papildus izmaksas.
Atpūta vai dodamies iepazīt salu caur
Septiņiem avotiem, pie tiem var nokļūt
vai nu ejot pa meža taku vai arī brienot
līdz potītēm pa ūdeni caur 185 m garu,
tumšu tuneli.... Tsambikas klosteris
atrodas kalnā, augšup ved stāva taka ar
297 pakāpieniem. Baznīca atrodas 320
metru augstumā un ir leģendārs
svētceļnieku galamērķis. Tās ikonai tiek
piedēvētas brīnumainas īpašības,
mitoloģija vēsta, ka tā palīdz tikt pie
bērna pāriem, kam tas līdz šim nav
izdevies. Tālab šurp dodas daudzas
apkārtnes sievietes, ziedojot ikonai

LABRANDA
KIOTARI BAY
4****

LABRANDA
KIOTARI BAY
4****

LABRANDA
KIOTARI BAY
4****

6.diena
23.10.2019.
Trešdiena

bērnu lelles. Un, ja pēcāk piedzimst mazulis, meitene pateicībā tiek
nosaukta par Tsambika, bet puika par Tsambikos. Ieklausoties vietējo
runās, ātri vien sapratīsiet, ka uz salas šie ir divi populārākie vārdi. No
kalna, kurā atrodas svētnams, paveras arī brīnišķīga apkārtnes
panorāma. Papildus izmaksas.
Atpūta vai Symi salas apskate. Salas
iedzīvotāju dzīve ir cieši saistīta ar
jūru, uzzināsiet, kas tad īsti ir jūras
sūklis, iepazīsieties ar to daudzveidību
un pielietošanas iespējām.
Papildus izmaksas ~ 40eur.

LABRANDA
KIOTARI BAY
4****

Atpūta 
7.diena
24.10.2019.
Ceturtdiena

8.diena
25.10.2019.
Piektdiena

LABRANDA
KIOTARI BAY
4****

Brokastis, transfērs uz lidostu
Lidojums:
Roda –Rīga 11:45 – 15:25
(3h 40min)

Sveikas mājas!



Izmaksas 665EUR

Bērniem 2-12 gadi dzīvojot kopā ar 2 pieaugušajiem izmaksas par ceļojumu – 425eur!
Izmaksās iekļauts:
* Avio pārlidojumi Rīga – Roda – Rīga.
* 2 rokas bagāžas: viena somai, koferim 40x55x20cm otra rokas somiņa 30x20x20 cm.
* 7 naktis LABRANDA KIOTARI BAY**** ar iekļautu All Inclusive programmu.
* Transfērs uz/no viesnīcu/lidostu Rodas salā.
* Grupas vadītājs Dace Ķirķe 

! Piesakoties pirmā iemaksa - 165EUR
! Līdz 15.05.2019. iemaksa - 100EUR;
! Līdz 15.06.2019. iemaksa - 100EUR;
! Līdz 15.07.2019. iemaksa - 100EUR;
! Līdz 15.08.2019. iemaksa - 100EUR;
! Līdz 15.09.2019. iemaksa - 100EUR.
Papildu izmaksas:
* Bagāža nododamā, ja nepieciešams atpakaļlidojumam 20kg/35eur vai abos lidojumu
virzienos papildus 70eur, piesakot bagāžu uzreiz pie ceļojuma rezervācijas.
* Ekskursijas uz vietas salā sadarbībā ar vietējiem tūroperatoriem vai nomājam auto/riteni/rolleri
un apskatam salu pašu spēkiem. Izmaksas ~ 25eur par pilnu ekskursijas dienu, ietilpst šoferis un
busa noma, apstāšanās vietas pielāgojoties grupiņas tempam, Symi sala ~ 35eur
* Sabiedriskais transports salā ~10EUR;
Jauku ceļojumu vēlot,

Jūsu Dace Ķirķe
Tālr. +371 29474846
dace@tavsgids.lv

