Izbaudi RietumKrētu
Jo An Beach hotel 4*
13.-20.10.2019 8 dienas 558 EUR
Ceļojuma laikā jūs gaida:
▪ Tavs zelts – Tavi draugi, vadītājs Tālis
▪ nakšņošana jūras krastā 4* viesnīcā Jo An Beach hotel 4* pie Rethimno,
ēdināšana - viss iekļauts (All inclusive)
▪ neaizmirstami kalnu ceļi un gleznainas ielejas, fascinējošas ainavas
▪ Krēta – Grieķijas lielākā un tālākā sala dienvidos. Kalni, dzirkstošā
Vidusjūra, smilšainas pludmales, subtropu augu valsts.
▪ Rethimno – Krētas pērle, salas intelektuālā galvaspilsēta, ar elegantu
venēciešu un osmaņu laika arhitektūru vecpilsētā un cietoksni (Fortetsa)
▪ Hanja – viena no salas pievilcīgākajām pilsētām – Mīnoja laika
senā Kidonija ar veco kvartālu romantiskajām ieliņām.
▪ Margarites – slavens podnieku ciems, kur var papriecāties par
Krētas amatnieku ražojumiem
▪ Arkadi klosteris - Krētas atbrīvošanās cīņu simbols
▪ Elefonisi pludmale – rozā smilšu pludmale salas DR piekrastēta

▪
▪
▪

Hērakleja – salas galvaspilsēta ar slaveno arheoloģijas muzeju
Knosas pils – dižākā no Krētas valdnieka Mīnoja pilīm 5 km no
Hēraklejas, arheoloģisks piemineklis
Imbras aiza – otra populārākā aiza Krētā, aizraujošais pārgājiens
sākas Imbras ciematā 700 m v.j.l. Aiza šaurākajā vietā 2 m plata un
300 m dziļa.
▪
Matala – senatnē – Festas osta, tagad – mazs gleznains zvejnieku
ciematiņš ap plašu, idillisku līci, ko norobežo smilšakmens klints ar alu
mitekļiem, apdzīvotiem no romiešu laikiem. Tagad valsts aizsardzībā.
▪
Santorini – vulkāniskā sala, ko venēcieši nosauca Sv Irēnes vārdā
atrodas Kiklādu arhipelāga D daļā. Savu patreizējo izskatu ieguvusi
milzīgā vulkāna izvirdumā 1450.gadā p.m.ē. Šobrīd senais vulkāna
krāteris ir apdzīvots. Un tas vēl nebūt nav viss….

2019. gada brauciena izmaksas – 558 EUR + apdrošināšana, cenā ietilpst:
➢ lidojums Rīga – Hēraklija – Rīga, bagāža 20kg, rokas bagāžas 8kg
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu,
➢ Nakšņošana 4* viesnīcā Jo An Beach hotel 4*, viena vieta divvietīgā numurā (all incl. – brokastis,
pusdienas, vakariņas, nelimitēti alkoholiskie, bezalkoholiskie dzērieni, baseins, jūras krastā)
Apdrošināšanas grupas polisi gatavosim pirms brauciena, saskaņojoties ar Jums.
Tālis Jaunzemis mob. 29132099 epasts: info@italisgeotour.com
Lidija Putniņa mob. 26497573

Izbaudi Jo An Beach hotel 4*
Nr.
1.

Datums
13.10
svētdiena

2.

14.10
pirmdiena

3.

15.10
otrdiena

viesnīca –Kournas
ezers –Hanja viesnīca

4.

16.10
trešdiena

viesnīca -Santorīni
sala - viesnīca

5.

17.10
ceturtdiena

viesnīca - Imbras
aiza – Hora Sfakia viesnīca

Maršruts
Rīga –
Hēraklija – viesnīca
Adelianos Kampos
ciematā pie
Rethimno
viesnīca -Hēraklijaviesnīca

Apskates objekti
• Lidmašīnas reiss BT-7747 Rīga 05:45 - Hēraklija, tikšanās lidostā 3:45
• Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās
• Atpūtas diena, jūra un saule
• Iepazīšanās un informatīvā sapulce vestibilā
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rīta atpūta, pusdienas
Pēcpusdienas ekskursija uz Hērakliju - Knosas pils, arheoloģijas
muzejs, pilsētas apskate;
…vai atpūtas diena pludmalē
Kournas saldūdens ezers –peldēsimies, brauksim ar katamarānu
Ekskursija uz Hanju, laiks iepirkties vai izbraukt ar kuģīti jūrā,
Iespēja degustēt vīnu, rakiju un olīveļļu lauku saimniecībā
…vai atpūtas diena pludmalē
Interesentiem ekskursija uz Santorīni salu 7:30-20:30
…vai atpūtas diena pludmalē

6.

18.10
piektdiena

viesnīca Margarites-Arkadi –
Matala – Spiliviesnīca

7.

19.10
sestdiena

viesnīca

•
•
•

Dienas ekskursija ar pārgājienu (3 st) pa Imbras aizu, tie, kas neiet –
gaida kafejnīcā galapunktā
Sfāķijas galvaspilsēta Hora Sfakia ar iespēju peldēties Lībijas jūrā un
skaistas kalnu ainavas arī tiem, kuri neies pārgājienā,
…vai atpūtas diena pludmalē
Slavenais keramiķu ciems Margarites
Arkadi klosteris- Krētas atbrīvošanās cīņu simbols
Matala – bijusī Festas osta –tagad burvīgs zvejnieku -tūristu
ciematiņš ar lielisku klints ainavu ar romiešu laika alām, iespēju
peldēties Lībijas jūrā vai pasēdēt zivju restorānā piekrastē
Spili - avoti pa ceļam uz viesnīcu
Atpūtas diena, jūra un saule…. Un viss, ko vēl gribas pagūt…
Iespējams - kopīgs Retimno apmeklējums ar satiksmes busu

8.

20.10
svētdiena

viesnīca - Hēraklija
–Rīga

•
•

Transfērs viesnīca – Hēraklijas lidosta
Lidmašīnas reiss BT7748 no Hēraklejas 09:55 - ielido Rīgā pēcpusdienā

•
•
•
•
•

Maršruta objektu apskates secība var tikt mainīta
Katram ir iespēja izbraukt ar Yellow train rīta vai vakara maršrutu (4 varianti) 10-15EUR vai doties citos virzienos
– Balos – Gravmousa (36 EUR), Elafonissi (20 EUR) vai Preveli ( 25 EUR) pludmales.
Papildus izmaksas par kopīgām ekskursijām 2018. gada cenās (ja pasūtām savu autobusu):
• Hēraklijas arh. Muzejs un Knosas pils kombinētā biļete – 16 EUR (senioriem 50%, līdz 18g-b.m.)
• Autobuss dienā katram 20 -25 EUR atkarībā no maršruta un braucēju skaita
• Dienas ekskursija uz Santorīni salu – 110-125 EUR –(prāmis, transfērs uz/no ostu,
ekskursijas pa salu ar autobusu, vietējā gida pakalpojumi)
• Arkadi klosteris 6 EUR
• Imbras aiza 2.50 EUR
Pieteikties šeit: http://ej.uz/Italisbraucieni

