
 

Pagarināsim vasaru Rodas salā Grieķijā! 

 7-14.10.2023 

 Pērkam numurus pēc pieprasījuma, cenas mainās katru dienu!  

All inclusive viesnīca OLYMPOS BEACH 4* salas aizvēja pusē 

10.02.2023 Cena vienai personai divvietīgā numurā ar skatu uz jūru no 727 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 – viss iekļauts,  visas ēdienreizes, ieskaitot alkoholiskos 

dzērienus. OLYMPOS BEACH HOTEL 4 * 

Viesnīca ar attīstītu infrastruktūru un All Inclusive koncepciju. Ir 

animācija un aktīvas sporta izklaides. Atrodas garā smilšu un oļu 

pludmalē, netālu no Faliraki ciema, kur ir daudzi veikali, kā arī izklaides infrastruktūras objekti. Dažu 

minūšu pastaigas attālumā – ūdensatrakciju parks. 

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, 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…  

https://agent.teztour.lv/tours/3916ed87bba8edf2a4e226c004700143/hotel/589476/sessionKey/c52dad218a7d00befa16fb9f79bf20d3/tourType/1/gdsKind/all/restType/c-7934/cityId/523/before/03.10.2023/after/03.10.2023/countryId/7067498/minNights/7/maxNights/10/adults/2/regions/9003981/regions/348099/hotelTypeId/357603/mealTypeId/15350/rAndBBetter/yes/isTableView/1/lview/tbl/groupTable/yes/noTicketsTo/no/noTicketsFrom/no/hotelInStop/no/recommendedFlag/no/onlineConfirmFlag/no/tourMaxPrice/115000/categoryGreatThan/yes/currencyId/18864/dtype/period.lv.html


 

 

Rodas iepazīšanai iespējamā ekskursiju programma: 

 Datums Plānotā norise 

1. 7.10 

sestdiena 

• Airbaltic reiss BT613 Rīga – Roda, izlidošana 14:05, ielido Rodā ap 17:40  

• Transfērs uz viesnīcu, iekārtošanās numuros,  vakariņas, tikšanās ar Inesi, kas jau 
gaidīs viesnīcā -  iepazīšanās pasākums un atpūtas plānu apspriešana 

2. 8.10 

svētdiena 

• 9:00 Simi salas kruīzs – dienas ekskursija,  Panormitis Klosteris un Simi pilsētiņa 
        Vai atpūtas diena, jūra un saule…. 

3. 9.10 

pirmdiena 

• Lielā salas tūre pa salas R piekrasti – dienas ekskursija ar autobusu ar pusdienām 
kalnu ciematā un vīna degustāciju 
Vai atpūtas diena, jūra un saule…. 

4. 10.10 

otrdiena 

• atpūtas diena, jūra un saule  

5. 11.10 

sestdiena 

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

6. 12.10 

svētdiena 

• atpūtas diena, jūra un saule 

7. 13.10 

pirmdiena 

• atpūtas diena, jūra un saule  

8. 14.10 

otrdiena 

• Transfērs viesnīca- lidosta 

• Lidmašīnas reiss uz Rīgu BT614, izlido 11:40, ielido Rīgā 15:20  

Maršruta objektu apskates secība var tikt mainīta, sapratīsim, ja negribēsiet braukt projām ekskursijās 

no AI piedāvājuma viesnīcā… 

2023. gada brauciena cenā ietilpst: 
➢ lidojums Rīga – Rodas sala – Rīga, nodrošina Airbaltic 
➢ Transfēri uz viesnīcu un uz lidostu, nodrošina Tez Tour  
➢ Dzīvošana 4* viesnīcā OLYMPOS BEACH 4* divvietīgos numuros, baseini, pludmale, viesnīcas 

izklaides programmas u.c.) 
➢  

Papildus izmaksas par ekskursijām 2022 gada cenās ( piedalīšanās pēc Jūsu izvēles): 

Dienas brauciens uz Lindos ar autobusu, 4 st pilsētā 40 EUR 
Dienas brauciens uz Lindos ar kuģi, 3 st Lindosā + 2 peldēšanās no kuģa   40 EUR 
Simi salas kruīzs 40 EUR 
Dienas tūre pa Rodas R krastu 50 EUR 
 

Pieteikšanās:   http://ej.uz/Italisbraucieni    vai zvani, raksti: 
 

Tālis Jaunzemis mob. 29132099   epasts: info@italisgeotour.com 

  Inese Jaunzeme mob. 29470749  epasts: inese@italisgeotour.com 
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