
 

           Sāc vasaru Rodas salā! 

Viesnīca Belair Beach Hotel 4* Standart side see view numurā 

 HB 575,5 EUR/pers;  AI 687,5 EUR/pers 

24.-30.maijs 2019 

Ceļojuma laikā jūs gaida: 

  Rodas sala – Grieķijas 4.lielākā sala Vidusjūrā ar senu vēsturi 
un skaistu dabu.  

Vidējā temperatūra maijā dienā 230C, naktī 160C, jūra 170 -
180 C. 

Dzīvošana 4* viesnīcā jūras krastā, numuros ar daļēju skatu uz 

jūru, ēdināšana – brokastis un 

vakariņas vai “Viss iekļauts”.    

Rodas vecpilsēta (UNESCO)- lielākā viduslaiku vecpilsēta Eiropā 
ar senajiem mūriem, starp divām galvenajām viduslaiku 
maģistrālēm slēpjas vesels romantisku ieliņu jūklis ar amatnieku 
darbnīcām un tavernām. Smita jeb Akropoles kalns pār Rodas 

galvaspilsētu ar Apolona templi 
un seno Stadionu. 

Lielmestra pils, nacionālais 
arheoloģiskais muzejs – Bruņinieku hospitālis; iespēja 
pastaigāties līdz Mandraki ostas populārajām skatu vietām - 
vējdzirnavām, bijušā Rodas Kolosa vietu. 

 

 

Lindos pilsētiņa salas austrumu 
piekrastē ar Akropoles drupām un Atēnas Pallādas templi, turpat 
netālu Septiņu strautu ieleja ar brīnumaina augāja ieskautu 
mākslīgo ezeru. 

 

 

Dienas ekskursija  uz 

gleznaino Simi saliņu, kuras iedzīvotāji jau kopš seniem 

laikiem nodarbojušies ar zivju zveju un sūkļu iegūšanu. Būs 

iespēja kādā no sūkļu tirgotavām apmeklēt jūras sūkļu 

prezentāciju, un labs sūklis ir īstā salas dāvana. Apmeklēsim 

Panormitis klosteri. Salas ciemati atgādina pasakainu 

dekorāciju, pateicoties visās varavīksnes krāsās izkrāsotajām 

mājiņām. 

 Būs iespēja nogaršot svaigas zivis vai citus gardumus nelielās mājīgās piekrastes tavernās. 

….un tas vēl nav viss… 

 

  



 

Rodas iepazīšanai piedāvājam ekskursiju programmu: 

 Datums Plānotā norise 

1. 24.05 

piektdiena 

• Lidmašīnas reiss BT597 Rīga – Roda, izlidošana 07:15, tiksimies lidostā ap 5:15  

• Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās, atpūtas diena, jūra un saule 

• Vakarā - iepazīšanās pasākums un atpūtas plānu apspriešana 

2. 25.05 

sestdiena  

• Rīta atpūta 
Pēcpusdienas ekskursija  ap 13:00 

• Rodas vecpilsēta, tūristu lamatiņas, Akropole Smith kalnā 

3. 26.05 

svētdiena  

• 9:00 Dienas autobusa ekskursija pa salas R piekrasti latviešu valodā 

• vai …atpūtas diena, jūra un saule 
 

4. 27.05 

pirmdiena  

•  9:00 Dienas ekskursija uz Lindos un 7 avotu ieleju ar kuģīti vai autobusu 

5. 28.05 

otrdiena  

• atpūtas diena, jūra un saule  

•  

6. 29.05 

trešdiena  

• 9:00 Simi salas kruīzs – Panormitis Klosteris un Simi zvejnieku ciemats 

• vai atpūtas diena, jūra un saule 

7. 30.05 

ceturtdiena  

•  atpūtas diena, jūra un saule…. Vai iespēja vēlreiz aizbraukt uz Rodas pilsētu un 
papētīt pilsētas muzejus vai nocietinājuma sienas 

8. 31.05 

piektdiena 

• Transfērs viesnīca- lidosta 

• Lidmašīnas reiss uz Rīgu BT598, izlido 11:45, ielido Rīgā 15:25 

Maršrutu secība var tikt mainīta  

Apdrošināšanu braucienam var pasūtīt mums – sagatavosim ERGO vai BAN polisi! 

2019. gada brauciena cenā ietilpst: 
➢ lidojums Rīga – Rodas sala - Rīga 
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu,  
➢ Dzīvošana viesnīcā divvietīgos numuros (HB – brokastis un vakariņas vai All inclusive), baseini, 

pludmale, viesnīcas izklaides programmas u.c.) 
 

Papildus izmaksas par ekskursijām ( piedalīšanās pēc Jūsu izvēles) tiks precizētas un būs 

maksājamas uz vietas*: 

*Organizēsim savu autobusu grupai, kas ietaupīs jūsu laiku, cena būs atkarīga no dalībnieku 
skaita. 

 
Ja ir vēl kādi jautājumi - rakstiet vai zvaniet: 

Tālis Jaunzemis   mob. 29132099  

Lidija Putniņa   mob. 26497573  

Inese Jaunzeme   mob. 29470749 

 

Pieteikšanās braucienam šeit:    http://ej.uz/Italisbraucieni 

 

http://ej.uz/Italisbraucieni

