
 
 

Valdzinošā Krēta rudenī 
 13.-20.10.2021, Silva Beach hotel  4* 

 

Ceļojuma laikā jūs gaida: 
 
▪ Krēta – Grieķijas lielākā un tālākā sala dienvidos. Kalni, dzirkstošā Vidusjūra, smilšainas pludmales, 

subtropu augu valsts, plaukstoši kūrorti un senas pilsētas padara Krētas apmeklējumu par 
neaizmirstamu piedzīvojumu. Krēta ir Eiropas kultūras sākotnes šūpulis – te atrodamas Mīnojas 
civilizācijas, romiešu, bizantiešu, venēciešu un osmaņu atstātās pēdas… 
Krētā ir droši - Nato bāze pasargā Krētu no imigrantu laivām, tāpēc to salā nav. 

 
▪ dzīvosim  4* viesnīcā Silva Beach hotel  (All included /viss  
iekļauts), jūras krastā, kur viesiem gribas atgriezties.  
▪ Jūs esat pelnījuši izbaudīt mājīgas viesnīcas jaukumus: labi 
koptu, zaļu viesnīcas teritoriju, labu ēdienu un dzērienu izvēli 
un kvalitāti, atsaucīgu personālu.  
▪ Viesu rīcībā restorāns un 3 bāri, 2 baseini (viens ar jūras 
ūdeni), vakarā – animācija. 
 

Viesnīcai ir 2 smilšu un oļu pludmales (starp viesnīcu un pludmalēm ir gājēju celiņš). 
▪ saulessargi un atpūtas krēsli bez maksas; ieeja jūrā – smiltis, oļi, dabīga akmens plātne;   
▪ dvieļi pludmalē, saulessargi, atpūtas krēsli pludmalē : bez maksas 
▪ saulessargi, atpūtas krēsli pie baseina: bez maksas 
▪  Wi-Fi (jaudīgs un ātrs –): bez maksas 

Par papildus maksu –Welness centrs, seifs numurā  
▪ neaizmirstami kalnu ceļi un gleznainas ielejas, fascinējošas ainavas 

  
“Vai” pludmale (Finikodassos-Palmu mežs)  
rada iespēju izjust eksotisko „paradīzes” garšu: 
zeltainas smiltis, kristāldzidrs ūdens, lielākā 
Eiropas dabiski augošu palmu audze. Ieeja 
pludmalē no saullēkta līdz saulrietam, šeit 
filmēta pat Bounty reklāma 
 
 
 

 
▪ Hērakleja – salas galvaspilsēta ar slaveno Arheoloģijas muzeju  

un iedvesmojošām iepirkšanās ieliņām 

 
▪ Knosas pils – dižā Krētas valdnieka Mīnoja rezidence ar 

“Mīnotaura labirintu”, UNESCO 
 

 

 



 
 

 
▪ Agios Nikolaos  viena no viselegantākajām mūsdienu 
pilsētām visā salā pie Mirabello līča.  
Lieliski skati uz jūru un kalniem. Leģenda vēsta, ka šīs pilsētas 
gleznainajā Voulismeni ezerā peldējusies dieviete Atēna.   
Pilsētas dzīve koncentrējas apkārt ezeriņam. Agios Nikolaos savu 
nosaukumu ieguva bizantiešu valdīšanas laikā no Svētā Nikolaja 
baznīcas. 

 
▪ Spinalongas venēciešu  cietoksnis (1579. g., Kalidonas salā). 

Pretojās turkiem 19 gadus un tikai 1715.gadā nonāca viņu 
rokās. Vēlāk -spitālīgo nometinājuma vieta. 

 
 
 
 

▪ Lassiti plato   ar 
ainavisku kalnu ceļu un pasakainiem skatiem, iekļauts Ginesa 
rekordu grāmatā, jo apgādei ar ūdeni izmantoja vairāk kā 
10 000 sūkņu, ko darbināja vēja enerģija. 
▪ Krasi – vecs kalnu ciematiņš ap 800 m vjl. ar 
tūkstošgadīgu platānu, kuras apkārtmērs ir 14.6 m. 
▪ Zeva ala jeb Dikteo Andron, 1400 m vjl. kur, kā vēsta 
leģendas, dzimis un no tēva Krona dusmām slēpts nākošais 

sengrieķu dievu pavēlnieks Zevs. Pazemes strauts, stalaktīti, stalagmīti  
 

 
▪ Tavs zelts – Tavi draugi -patīkama sabiedrība, vērtīga pieredze un neizdzēšami iespaidi, vietas, kur 

vēl neesiet bijuši 
▪ Vadītājs Tālis  
▪ Un tas vēl nebūt nav viss…. 
 

2021. gada brauciena cenā – 622 EUR ietilpst: 
➢ lidojums Rīga – Herakliona - Rīga 
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu,  

➢ Dzīvošana 4*+ viesnīcā Silva beach hotel divvietīgos numuros (all incl – brokastis, pusdienas, vakariņas, 
uzkodas, nelimitēti alkoholiskie, bezalkoholiskie dzērieni,) baseini, pludmale, restorāns, vakara programmas 
u.c.) 

 
Pieteikšanās:  Tālis Jaunzemis mob. 29132099    

  Inese Jaunzeme mob. 29470749  epasts: inese@italisgeotour.com 
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Krētas iepazīšanai piedāvājam ekskursiju programmu: 

Nr. Datums Maršruts Apskates objekti 

1. 13.10 
trešdiena 

 

Rīga –  
Hēraklija - 
Hersonissos   

• Lidmašīnas reiss Rīga – Hēraklija  11:20 - 14:30     

• Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās  

• Vakarā kopīgs informatīvs pasākums  

2. 14.10 
ceturtdiena  

Hersonissos   • Rīta atpūta, pusdienas 
Pēcpusdienas ekskursija 13:30 

• Knosas pils, Hēraklejas arheoloģijas muzejs, Hērakleja 

3. 15.10 
piektdiena  

 

Hersonissos  –Vai – 
Hersonissos   

Dienas ekskursija uz Krētas austrumu krastu: 

• Toplou klosteris  

• “Vai” pludmale (iespēja sauļoties), skatu platforma, vietējo banānu 
degustācija 

•  Pastaiga Sitijā, iespēja baudīt Frappe jūras promenādē 

4. 16.10  
sestdiena 

Hersonissos  – Krasi 
–Lasiti plato – Zeva 
ala - Hersonissos   

• Rīta atpūta, pusdienas 
Pēcpusdienas ekskursija 13:30 

• Zeva ala  

• Lassiti plato, olīveļļas, garšvielu ražotnes un keramikas darbnīcas 
apmeklējums  

• Krasi ciems ar 1000-gadīgo platānu 

5. 17.10  
svētdiena 

Hersonissos  –
Elounda -
Spinalonga - Agios 
Nikolaos – 
Hersonissos   

• Rīta atpūta, pusdienas 
Pēcpusdienas ekskursija 13:30 

• Agios Nikolaos apskate, brīvais laiks 

• Elounda – kuģītis uz Spinalongu, cietokšņa apskate 

6. 18.10  
pirmdiena 

Hersonissos  – 
Hēraklija- 
Hersonissos   

• dienas ekskursija uz Santorini salu 

• vai atpūtas diena, jūra un saule 

7. 19.10  
otrdiena 

Hersonissos   •  atpūtas diena, jūra un saule….  
Alternatīva- iespēja izbraukt apli ar vietējo tūrisma vilcieniņu,  

• Un viss, ko vēl gribas pagūt… 

8. 20.10  
trešdiena 

Hersonissos  - 
Hēraklija –Rīga  

• Transfērs viesnīca- Hēraklija 

• Lidmašīnas reiss uz Rīgu 07:00 - 10:30 

Maršruta objektu apskates secība var tikt mainīta  

Papildus izmaksas par ekskursijām 2019. gada cenās( piedalīšanās pēc Jūsu izvēles): 
• Autobuss* 4 dienām ar vietējo gidu krievu valodā: 30 EURx4=120EUR (ja piedalās vismaz 20 cilvēki) 

• Kuģītis uz Spinalongu no Eloundas 12 EUR plus ieejas biļete salā 8 EUR 

• Pludmales saulessarga un zviļņu komplekts, “Vai” pludmalē 9 EUR , ja to paņemsiet       

• Zeva ala 6 EUR kājām, ar ēzelīti uz augšu 10, uz leju -5 EUR  

• Toplou klosteris 3 EUR  

• Dienas ekskursija uz Santorīni salu – ap 165 EUR –(prāmis, transfērs uz/no ostu, ekskursijas pa salu ar 
autobusu, vietējā gida pakalpojumi) cena atkarīga no grupas lieluma, vai savs autobuss transfēram uz 
ostu, prāmja tipa (ātrais, lēnais) 

•  Knosas pils, arheoloģijas muzejs Hēraklejā kompleksā biļete 16 EUR    
*Organizēsim savu autobusu grupai, kas ietaupīs jūsu laiku, cena būs atkarīga no dalībnieku skaita. 

Ja ir vēl kādi jautājumi - rakstiet vai zvaniet Tālim vai Inesei! 
Tālis Jaunzemis   mob. 29132099 inese@italisgeotour.com  

Inese Jaunzeme   mob. 29470749 
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