
 

Pagarināsim vasaru Rodas salā Grieķijā! 

 15-22.10.2022 

 Pērkam numurus pēc pieprasījuma, cenas mainās katru dienu!  

Viesnīca BLUE HORIZON PALM BEACH HOTEL & BUNGALOWS 4* 

 (brokastis, vakariņas) 

Cena 19.maijā vienai personai divvietīgā numurā ar skatu uz jūru no 979 EUR   

Cena 19.maijā vienai personai divvietīgā numurā ar skatu uz sauszemi no 954 EUR  

 Vienvietīga numura cenu jautājiet!  

Ceļojuma laikā jūs gaida: 

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

skaistu dabu. Vidējā temperatūra oktobrī 220C, naktī 190C, dienā +240, 

jūra +220 C. 

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

ēdināšana – brokastis un vakariņas.    

Rodas vecpilsēta (UNESCO)- lielākā viduslaiku vecpilsēta Eiropā ar 

seniem mūriem, starp divām galvenajām viduslaiku maģistrālēm 

slēpjas vesels romantisku ieliņu jūklis ar amatnieku darbnīcām un 

tavernām.  

Lielmestra pils, nacionālais arheoloģiskais muzejs – Bruņinieku 

hospitālis; iespēja pastaigāties līdz Mandraki ostas populārajām skatu 

vietām - vējdzirnavām, bijušā Rodas Kolosa vietu. 

 

Lindos ciems -slavena apskates vieta salas austrumu piekrastē ar 

Akropoles drupām un Atēnas Pallādas templi.   

 

Dienas ekskursija  uz gleznaino Simi saliņu, kuras iedzīvotāji jau kopš 

seniem laikiem nodarbojušies ar zivju zveju un sūkļu iegūšanu. 

Apmeklēsim Panormitis klosteri, būs iespēja kādā no sūkļu 

tirgotavām redzēt jūras sūkļu prezentāciju, labs sūklis ir īstā salas 

dāvana. Būs iespēja izbraukt ar vilcieniņu pa salu,  

nogaršot svaigas zivis, īpašās garnelītes vai citus 

gardumus nelielās mājīgās piekrastes tavernās. 

Veiksim Lielo salas tūri ar vīna degustāciju, 

pusdienām romantiskā kalnu ciematā un 

ainavisku vietu apmeklēšanu.  

Un tas vēl nav viss… 

 

 

 

 

  



 

 

Rodas iepazīšanai piedāvājam ekskursiju programmu: 

 Datums Plānotā norise 

1. 15.10 

sestdiena 

• Airbaltic reiss BT613 Rīga – Roda, izlidošana 14:05, tiksimies lidostā ap 12:00  

• Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās  

• Vakarā - iepazīšanās pasākums un atpūtas plānu apspriešana 

2. 16.10 

svētdiena 

• Rīta atpūta 
Pēcpusdienas ekskursija latviešu valodā ap 13:30 šarmantajā Rodas vecpilsētā 

3. 17.10 

pirmdiena  

• atpūtas diena, jūra un saule  
vai- doties patstāvīgi uz Vecpilsētu - iespēja izbraukt ar tūrisma vilcieniņu, ieiet 
Lielmestra pilī vai muzejā 

4. 18.10 

otrdiena  

• 9:00 relaksējoša dienas ekskursija uz Lindos ciemu ar kuģīti vai ar autobusu (pēc 
laika apstākļiem) izpētīsim seno cietoksni, ienirsim veikaliņu drūzmā, atceļā 
peldēsimies otrā salas krastā 

5. 19.10 

trešdiena  

• atpūtas diena, jūra un saule  

• vai staigātājiem “ekspotīcija” uz Filerimos kalnu Ineses vadībā (turp ar taksi, 
atpakaļ kājām, 6 km) 

6. 20.10 

ceturtdiena 

• 9:00 Simi salas kruīzs – dienas ekskursija,  Panormitis Klosteris un Simi pilsētiņa 

• vai atpūtas diena, jūra un saule 

7. 21.10 

piektdiena  

• Lielā salas tūre pa salas R piekrasti – dienas ekskursija ar autobusu ar pusdienām 
kalnu ciematā un vīna degustāciju 

• Vai atpūtas diena, jūra un saule…. 

8. 22.10 

sestdiena 

• Atpūta pie jūras līdz pēcpusdienai, numurus atbrīvo līdz 12:00 

• Transfērs viesnīca- lidosta 

• Lidmašīnas reiss uz Rīgu BT614, izlido 18:35  

Maršruta objektu apskates secība var tikt mainīta  

2022. gada brauciena cenā ietilpst: 
➢ lidojums Rīga – Rodas sala - Rīga 
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu,  
➢ Dzīvošana 4* viesnīcā BLUE HORIZON PALM BEACH HOTEL & BUNGALOWS divvietīgos numuros 

(HB – brokastis un vakariņas), baseini, pludmale, viesnīcas izklaides programmas u.c.) 
➢  

Papildus izmaksas par ekskursijām ( piedalīšanās pēc Jūsu izvēles): 

Iepazīšanās ekskursija pa Rodas vecpilsētu 12 EUR 
Dienas brauciens uz Lindos ar autobusu, 4 st pilsētā 25 EUR 
Dienas brauciens uz Lindos ar kuģi, 3 st Lindosā + 2 peldēšanās no kuģa   30 EUR 
Simi salas kruīzs 30 EUR 
Dienas tūre pa Rodas R krastu 35 EUR 
 

Ja ir vēl kādi jautājumi – rakstiet, zvaniet, piesakieties: 

Tālis Jaunzemis   mob. 29132099  

Inese Jaunzeme   mob. 29470749 

 

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

 

http://ej.uz/Italisbraucieni

