Pagarini vasaru KORFU salā!
Viesnīca Blue Princess Beach Resort 4* AI
no 759 EUR/pers Superior Garden View numurs
no 785 EUR/pers Superior Sea View numurs
03.-10.oktobris 2019
Ceļojuma laikā jūs gaida:
Viesnīca Paleokastritsa
piekrastē – vienā no tūristu
iecienītākajām, ar daudzām
ainaviskām klintīm un
dzidriem tīriem ūdeņiem.

Dzīvošana 4* viesnīcā jūras krastā, ar ēdināšanu (t.sk.dzērieniem) All inclusive – viss iekļauts.
Korfu– skaista Jonijas arhipelāga sala.
Atšķirībā no daudziem zināmās Krētas,
Korfu nekad nav okupējuši turki. Te ir
saimniekojusi Bizantija, Venēcija un angļi.
Korfu salas rietumu piekrastē var baudīt
pasakainus skatus: pārsteidzošus
saulrietus jūrā, olīvkokiem apaugušus
kalnus, zeltainas smilšu pludmales, ko apskalo kristāldzidrs ūdens. Iepazīsim Dž. Darela
grāmatās aprakstīto salu…
Arī senā, tradicionālā salas lauku dzīve nekur nav pazudusi. Zvejnieki joprojām ik rītu steidz
pēc zivju loma, bet rudeņos tiek vākta vīnogu un olīvu raža. Nedaudz tālāk no jūras, salas
iekšzemē, atrodas ciemati, kuros saglabātas senās tradīcijas.
Gaisa temperatūra 20 18. gada oktobrī bija ap 210-230C, ūdens t0 jūrā 220 C.
Kerkīras pilsēta - rātsnams un pilsētas cietokšņi ir venēciešu
mantojums, bet Listonas kafejnīcu zona ļoti atgādina Parīzi. Pilsētā ir
dažādi muzeji, izcilas baznīcas, pilis, tajā atrodas Jonijas universitāte.
Īpaši ir venēciešu uzbūvētie cietokšņi: Senais cietoksnis (Palaio Frourio)
un Jaunais cietoksnis (Neo Frourio), kas pasargāja no osmāņu
uzbrukumiem.
Angelokastro cietoksnis, kas tiek dēvēts arī par Eņģeļa pili. Tā ir
viena no svarīgākajām Bizantijas pilīm visā Grieķijā. Pils atrodas uz
609 m augstas klints, tāpēc no tās paveras brīnišķīgs skats līdz pat
Kerkīras pilsētai un salas kalniem.
Izbrauksim ar kuģīti uz Paxi un
Antipaxi salām. Paxi ir slavena ar jūras viļņu izgrauztām
grotām, lielākā- Poseidona, kā arī Melnā un Afrodītes.
Cauri krītošā saules gaisma izgaismo dzidro jūras ūdeni,
kas veido gaismēnu rotaļas un ūdens zaigo dažādu
nokrāsu zilos un indigo toņos.

!! Ir iespēja doties dienas kruīzā uz Albāniju!!
Būs iespēja nogaršot svaigas zivis un citus gardumus nelielās mājīgās
piekrastes tavernās.
Vēl iespējams izbrauciens ar motorlaivu pa tuvējām mazajām
pludmalēm, sīkāka informācija uz vietas, iespēja snorkelēt dzidrajos
Vidusjūras ūdeņos un tas vēl nav viss…

Korfu iepazīšanai piedāvājam ekskursiju programmu:
Datums

Plānotā norise

1.

03.10
ceturtdiena

2.

04.10
piektdiena

•
•
•
•
•

3.

05.10
sestdiena

•
•

Lidmašīnas reiss 6Y443 Rīga – Korfu, izlidošana 05:00, tiksimies lidostā ap 3:00
Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās, atpūtas diena, jūra un saule
Vakarā - iepazīšanās pasākums un atpūtas plānu apspriešana
atpūtas diena, jūra un saule
Pēcpusdienā dosimies uz 6km attālo Paleokastritsas ciemata centru, pēc vēlēšanās
klostera vai akvārija apmeklējums, brīvais laiks
atpūtas diena, jūra un saule
vai iespējama tūre uz Albāniju

4.

06.10
svētdiena

•

1/2 dienas ekskursija uz Kerkīras pilsētu

5.

07.10
pirmdiena

•
•

atpūtas diena, jūra un saule
vai izbrauciens ar motorlaivām uz pludmalēm ar snorkelēšanu

6.

8.10
otrdiena

•
•

9:00 dienas ekskursija ar kuģi uz Paksi salām un Zilo lagūnu
vai atpūtas diena, jūra un saule

7.

9.10
trešdiena

•
•

atpūtas diena, jūra un saule…. vai
Iespējama autobusa ekskursija pa salas skaistākajām vietām

8.

10.10
ceturtdiena

•
•

Transfērs viesnīca- lidosta
Lidmašīnas reiss uz Rīgu 6Y444 , izlido 9:00, ielido Rīgā 12:15

Maršrutu secība var tikt mainīta
2019. gada brauciena cenā ietilpst:
➢ lidojums Rīga – Korfu sala - Rīga
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz Korfu lidostu,
➢ Dzīvošana Blue Princess Beach Resort 4* divvietīgos Standart numuros (All inclusive, baseini,
pludmale, viesnīcas izklaides programma u.c.)

Papildus izmaksas:
•
•

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

CENAS MAINĀS KATRU DIENU – JAUTĀJIET!

