www.celojumi-uz.lv

Pārbaudītā vērtība- atpūta Krētā oktobrī
2.-9.10.2022 8 dienas 660 EUR vienai personai Adele Residence 4*
(pēdējais numurs 2 personām)
Ceļojuma laikā jūs gaida:
▪ Tavs zelts – Tavi draugi, vadītājs Tālis
▪ dzīvošana Adele Residence hotel (2 līnija) 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.
▪ 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.
Preveli palmu pludmale viena no retajām vietām Krētā, kur var
atpūsties savvaļā augošu palmu ēnā
Kuortaliotiko aiza – viena no gleznainākajām Krētā
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 v iss….
2022. gada nosauktajā rezervācijas cenā ietilpst:
➢ lidojums Rīga – Hēraklija – Rīga, bagāža 20kg, rokas bagāžas 8kg
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu,
➢ Nakšņošana izvēlētajā viesnīcā, viena vieta divvietīgā numurā (all incl. –
brokastis, pusdienas, vakariņas, nelimitēti alkoholiskie, bezalkoholiskie
dzērieni, baseins, viesnīcas pludmale)

Apdrošināšanas grupas polisi gatavosim pirms brauciena, saskaņojoties ar Jums.
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Pārbaudītā vērtība- atpūta Krētā oktobrī
Nr.
1.

Datums

02.10
svētdiena

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

2.

03.10
pirmdiena

3.

04.10
otrdiena

viesnīca –Kournas
ezers –Hanja viesnīca

4.

05.10
trešdiena

Santorīni sala

5.

6.10
ceturtdiena

6.

7.10
piektdiena

7.

8.10
sestdiena

8.

9.10
svētdiena

viesnīca - Imbras
aiza – Hora Sfakia –
Aradena - viesnīca

viesnīca Kourtaliotiko aiza –
Mony preveli
klosteris-Plakias –
Rethymno –
viesnīca
viesnīca

viesnīca - Hēraklija
–Rīga

Apskates objekti
• Lidmašīnas reiss BT635 Rīga 07:25 - Hēraklija, tikšanās lidostā 5:25
• 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 baudīt vecpilsētu,
• 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
Aradenas aizas tilts
…vai atpūtas diena pludmalē
cauri īsai, bet iespaidīgai Kourtaliotiko aizai nokļūsim pie
Moni Preveli klostera, kas dibināts pirms vairāk nekā 400 gadiem,
piesaista ne tikai dziļi reliģiozus cilvēkus un svētceļniekus, bet arī
unikālu un skaistu, gleznainu vietu cienītājus.
Tad pavadīsim laiku Preveli palmu pludmalē
Vietējās gides vadībā iepazīsim Rethymno
Atpūtas diena, jūra un saule…. Un viss, ko vēl gribas pagūt…
Iespējams - Retimno apmeklējums ar satiksmes busu vai izbrauciens
ar dzelteno vilcieniņu
Transfērs viesnīca - Hēraklija
Lidmašīnas reiss BT7748 no Hēraklejas 11:40 - ielido Rīgā 15:15

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 vai Elafonissi pludmales.
Papildus izmaksas par ekskursijām 2021. gada cenās( piedalīšanās pēc Jūsu izvēles):
• Autobuss* 4 dienām ar vietējo gidu krievu valodā: 30 EURx4=120EUR (ja piedalās vismaz 20 cilvēki)
• Knosas pils, arheoloģijas muzejs Heraklionā -kompleksā biļete 16 EUR
• Imbras aiza 2,50 EUR
• Moni Preveli klosteris 2,5 EUR
• Dienas ekskursija uz Santorīni salu – ap 150 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)
*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!
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Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu
ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu
sniedzēja.

KLIENTS tiek fiksēts CEĻOJUMAM, kad ir iepazinies ar Līgumu, parakstījis to
un veicis avansa iemaksu 5% apmērā skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu.
Grupa tiek komplektēta, veicot personalizētas numuru rezervācijas.
Ja kādam nav otra līdzbraucēja – variet pieteikties tik un tā – gaidīsim, kad pieteiksies vēl kāds viens pats
braucējs un piedāvāsim rezervēt numuru uz diviem.
Piedāvātajā numura cenā ir jau pievienots TEZ-FLEX pakalpojums – atviegloti maiņas vai atcelšanas nosacījumi
esošai rezervācijai.
Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā uz brauciena
sākumu (atbilstoši katras valsts noteikumiem).
Līdzi nepieciešams ņemt sejas maskas un roku dezinfekcijas līdzekli.
Gadījumā, ja Covid-19 izplatības dēļ plānotais ceļojums nebūs iespējams no “SIA Italis Geotour” neatkarīgu
iemeslu dēļ, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums būs iespējams vai uz jebkuru citu SIA
“Italis Geotour” piedāvāto ceļojumu!
Ieteicams sakārtot bezmaksas EVAK karti un ņemt līdzi ( https://www.vmnvd.gov.lv/lv/evak-karte)

Pieteikties šeit:
http://ej.uz/Italisbraucieni
Inese 29470749
Tālis 29132099

inese@italisgeotour.com
info@italisgeotour.com

