
 
 

 

 

 
Līgo Krētā! 

 
Ceļojuma datumi: 21.06. – 28.06.2020 

7 naktis viesnīcā Astir Beach 4* brokastis un vakariņas 

http://www.astirbeach.gr/ 

Cena 625 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

 
Dievu un cilvēku sala. Klinšainie kalni mijas ar zaļām ielejām, sāļā jūras vēja smaržu nomaina ziedu un zāles 

aromāts. Ainavas košās krāsu spēles nekad neapnīk. Šī Vidusjūras sala vienmēr ir pievilkusi ļaudis ar savu 

neaprakstāmo burvību. Tieši Krētā uzplauka pirmā Eiropas civilizācija. Pagātne te atdzimst arheoloģiskajos 

izrakumos, muzeju ekspozīcijās un mākslas darbos. Pagājušajā gadsimtā salu apmeklēja arheologi, pētnieki un 

zinātnieki, mūsdienās to dara tūristi no visas pasaules. Viņi ceļo pa salu kājām, ar velosipēdiem vai 

automobiļos. Lielākā Grieķijas sala piedāvā tik daudz izklaides un izpētes iespējas, ka vienā apmeklējuma reizē 

pat nav iespējams aplūkot visu. Leģenda vēsta, ka Lasiti plakankalnē dzimis Zevs, Krona un Rejas varenais 

dēls, sengrieķu panteona galvenais dievs. Majestātiskie kalnu masīvi, olīvu birzis, Knosas pils un muzeju 

bagātības, klosteri un baznīcas... – tas viss ir jāredz, bet īpašu auru salai piešķir mazie senlaicīgie ciematiņi un 

to iedzīvotāji, kuru ugunīgais temperaments valdzina ziemeļnieku dvēseles. 

 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Larnaka - Rīga 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• 7 naktis viesnīcā standarta numurā 

• Ēdināšana brokastis un vakariņas 

• Gida pakalpojumi  

• Transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas no gida) 

• Personīgie izdevumi 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
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aija.daudze@balt-go.lv 

http://www.astirbeach.gr/
mailto:aija.daudze@balt-go.lv


 

 

Ekskursijas un cenas: 

 

Pasakainā Santorini sala 

Noteikti pati neaizmirstamākā ekskursija, kurā nodosimies neticamu krāsu valdzinājumam! Uz 

Santorini salu dosimies ar kuģi, tālāk ar autobusu braucam uz pilsētiņu Ija, kura ir uzbūvēta tieši 

uz krātera malas, un kurā ir tipiskā salas arhitektūra un neaprakstāmi dabas skati. Jums tiks dots 

arī brīvais laiks, lai paklejotu pa šo jauko pilsētiņu. Nākamā pietura būs salas galvaspilsētā - Fira. 

Šajā pilsētā Jums pavērsies lieliskā Santorini vulkāna krātera neparastā panorāma. Savas unikālās 

arhitektūras dēļ, vietējo iedzīvotāju dzīves veida un vulkāniskās panorāmas - Santorini sala ir viena 

no Grieķijas un Eiropas interesantākajām un romantiskākajām apskates vietām. 

155 EUR 

 

Safari ar džipiem 

Šī brauciena laikā Jums būs iespēja iepazīties ar īsteniem krētiešu ciematiņiem, nomaļus no tūristu 

iecienītiem kūrortiem kā arī patiesi izbaudīt Krētas dabu. Jūs redzēsiet olīvu un citrusaugļu birzis, 

Krētas kalnus kuros ganās kazas un aitas un Jums būs iespēja iepazīties tuvāk ar vietējo 

iedzīvotāju dzīvi. 

82EUR 

 

Mirabello līcis. Spinalongas sala. 

Ceļojums sāksies Agio Nikolaos ostā, no kurienes ar kuģīti peldēsim līdz Spinalongas salai. 

Spinalongā ir venēciešu cietoksnis, kurš turku okupācijas laikā netika iekarots. Ilgu laiku šajā salā 

dzīvoja tikai spitālīgie. Pēc ekskursijas pa salu dosimies uz Kolokitas pludmali, kur Jūs gaidīs 

barbekjū pusdienas un iespēja nopeldēties. Agios Nikolaos pilsētā, kuru dēvē par Krētas „San 

Tropezu“, Jums būs brīvais laiks. Pilsēta ir populāra vieta, ko ir iemīlējuši ne tikai grieķi, bet arī 

ārzemju tūristi. 

66 EUR 

 

Paradīze zemes virsū - Gramvuza 

Ekskursija krievu valodā, kuras laikā apmeklēsiet 

Gravmusas pussalu, kas atrodas uz rietumiem no Hanijas. Izaicinošs 

kāpiens uz 137 metru augstumā esošo cietoksni, kas tapis Venēcijas republikas 

valdīšanas laikā, bijis patvērums pirātiem un turku aizsarzības postenis. 

Vēlāk Jūsu izpēte turpināsies Balos līcī, kas slavens ar saviem zeltītajiem 

gliemežvākiem un balto pludmali. 

52 EUR 

 

Krētas folkloras vakars 

Anopolis – tradicionāls grieķu ciematiņš, kas apslēpts kalnainā apvidū. Te jūs izbaudsiet krētiešu 

folkloras vakaru grandiozā tavernā. Tradicionālo grieķu vakariņu laikā skanēs tautas mūzika un 

dziesmas, un, protams, dejas. Dažu tautas deju soļus, piemēram - sirtaki - iemacīs arī jums. 

Vakars būs ļoti interesants un Jūs iepazīsiet ne tikai ar Krētas, bet arī citu Grieķijas reģionu 

folkloru. 

39 EUR 

 

Iepazīsti Krētu - Jaunums!!! 

Šīs ekskursijas laikā Jums būs lieliska iespēja iepazīties ar tipiskiem Krētas ciematiņiem, kurus nav 

skārusi tūrisma industrija. No sākuma mēs piestāsim etnogrāfiskā muzejā „ Arolithos“, kur būs 

iespēja iepazīties ar seno krētiešu dzīvi. Anogios ciematiņā aplūkosiet bizantiešu baznīcu, 

paklejosiet pa ciemata ieliņām. Aksos miestiņā pusdienas būs tipiskā salas restorānā, uz terases 

ēnainā vietā. Pēc pusdienām tālāk dosimies uz Sfendoni alu. 

61 EUR 

 

 

 



 

 

Lasiti plakankalne 

Šī brauciena laikā Jums būs iespēja apmeklēt sieviešu klosteri Kera, no kura paveras burvīgas 

dabas ainavas, iepazīties ar īstiem krētiešu ciematiņiem, kurus vēl nav skārusi tūrisma industrija, 

kā arī izbaudīt pirmatnējo Krētas dabu. Jūs redzēsiet slaveno Zeva alu, kas atrodas Lasiti 

plakankalnē, olīvu un citrusaugļu birzis, Krētas kalnus, kuros ganās kazas un aitas. 

58 EUR 

 

Knosas pils 

Šī ir ekskursija, kuras laikā tiks kaut nedaudz atklāta noslēpumainā minojiešu kultūra un iepazīta 

seno Minojiešu civilizācija. Šīs senās kultūras vēsture un reliģijas mistiskums padarīja Krētu 

slavenu visā pasaulē. Aplūkosim Eiropā pirmo uzbūvēto pili (vienu no četrām Minojiešu civilizācijas 

pilīm) - Knosas pili, kuru apvij daudzi antīkās Grieķijas mīti, kas arī bijusi briesmoņa Mitotaura 

dzīves vieta. 

49 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl 

6 mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

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.  
 

 
Piesakoties ceļojumam 

 

  Pilna apmaksa līdz  

12.08.2019 

 

100 EUR   399.00 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 20% no ceļazīmes summas, 59–30 dienas 

– 50% no ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: 22571221,  aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
 

http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums
mailto:aija.daudze@balt-go.lv

