
 
 

 

 

 
Atvaļinājums Rodas salā 

 
Ceļojuma datumi: 31.08. – 07.09. 

7 naktis viesnīcā Belair Beach 4* ar brokastīm un vakariņām 

Cena 579 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

 
Rodas sala atrodas rokas stiepiena attālumā no Turcijas – lidmašīnai nolaižoties, 

skatam pavēras Turcijas kalni, kas lepni slejas pretējā krastā. Atpūšoties Rodas salā, 

grēks tikai zvilnēt pludmalē vai pie viesnīcas baseina. Apskatīt salu rosina tās 

skaistā un daudzveidīgā daba, gleznainie līcīši piekrastēs, antīkās, kultūrvēsturiskās 

vietas, kā arī salas aptveramie izmēri – 78x38 kilometri. Var savienot gan 

zvilnēšanu, gan ekskursijas, gan aktīvo atpūtu, gan gardās virtuves baudīšanu. 
 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Roda - Rīga 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• 7 naktis viesnīcā standarta numurā 

• Ēdināšana brokastis un vakariņas 

• 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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Ekskursijas un cenas: 

 

 

Safari ar džipiem 

Ja vēlaties iepazīt Rodas salu no pavisam citas puses, prom no tūristu piesātinātajiem kūrortiem - 

tad šī noteikti ir jūsu ekskursija! Jauni, aizraujoši skati un neaizmirstami iespaidi. Baudīsim 

pusdienas grieķu gimenes tavernā. Brauciena noslēgumā būs iespēja nopeldēties. Pie stūres 

iespējams sēsties pašiem!!! 

62 EUR 

 

Symi sala 

Jūras pastaiga uz Simi salu, apmeklējot pasakainu un viesmīlīgu Simi ostas pilsētiņu, pārsteigs 

pašus prasīgākos ceļotājus un parādīs citu, līdz šim nekur citur neredzētu Grieķiju. Krāsainās 

neoklasicisma stilā celtās mājiņas gar visu ostas piekrasti, gluži antīkā teātra formā, šaurās ieliņas, 

mazās bizantiešu baznīciņas un neskaitāmas grieķu tavernas silti sagaida Simi viesus un rada 

patiesi neaizmirstamu atmosfēru. Interesenti varēs izstaigāt salas iedzīvotāju ierīkotus 

tirdzniecības veikaliņus, kur tie steidz palielīties ar pašu rokām savāktajiem dabīgiem jūras 

sūklīšiem, rūpīgi pagatavotām garšvielām, ar ko bagāta Simi, nogaršosiet vietējās jūras veltes un, 

atpūšoties stilīgās kafejnīcas terasē, izbaudīsiet salu, kur apstājas laiks. Salas dienvidos 

apmeklēsim Panormitis klosteri, kas 12.gs. celts par godu Sv. Ērceņģelim Mihailam, vietējo 

jūrnieku un zvejnieku aizbildnim. 

45 EUR 

 

 

Halki sala 

Izbraukšana no viesnīcām un ierašanās Kamiros Skala ostā. Kuģītis aizvedīs Jūs uz mazu paradīzi 

– Halki. Laika zobs nav skāris šo mazo zvejnieku salu, un tā ir ideāla vieta tiem, kas vēlas 

izvairīties no pārpildītiem tūristu kūrortiem un lūkojas pēc klusākas vietas, kur nav tik daudz 

mašīnu, veikalu, bāru, diskotēku un ūdens sporta aktivitāšu. Mazā osta ar pievilcīgi košām mājām, 

zvejnieku laivām, kafejnīcām un dažām zivju tavernām ir ļoti skaista. Jums būs daudz laika 

nesteidzīgām pastaigām, peldēm tirkīza krāsas ūdenī vai gardām jūras velšu maltītēm. Nepalaidiet 

garām iespēju sajusties gluži kā citā pasaulē! 

43 EUR 

 

Izbrauciens ar kuģīti “No līča līdz līcim” 

Īsts atradums pludmales atpūtas cienītājiem – saulaina diena pavadīta uz komfortabla kuģa, ceļojot 

gar Rodas salas dienvidu krastu un apskatot kā pašas pazīstamākās, tā arī miniatūrās, bet ne 

mazāk gleznainās pludmales salas austrumu piekrastē. No galvenās Mandraki ostas Jūs ceļosiet 

dienvidu virzienā un apmeklēsiet izdaudzināto aktiera Entonija Kvīna vārdā nosaukto pludmali, kas 

pazīstama ne vien ar savu Holivudas pagātni, bet arī dabas skaistumu. Nopeldēsieties Tsampikos 

pludmales tuvumā, atpūtisieties vienā no garākajām salas pludmalēm Stegnā, kur varēsiet paēst 

pusdienas vietējā tavernā. Izbaudīsiet Afandu pludmales klusumu, kā arī iemūžināsiet sevi uz 

Kalotejas ielīča fona, kādreiz populāru pateicoties termālajiem avotiem. 

49 EUR 

 

Lindosa un 7 avoti 

Sniegbaltā Lindosa antīkās pilsētas akropoles un viduslaiku cietokšņa pakājē – vieta, kur pukst 

Rodas salas sirds. Jūs iepazīsiet hellēnistiskās Grieķijas mītiem apvīto mantojumu, apmeklēsiet 

vienu no svarīgākajiem antīkās pasaules tempļiem, baudot pasakainus skatus vietā, kur kādreiz 

sākusies Rodas salas vēsture. Pēc cietokšņa un pilsētas augšējās daļas iepazīšanas 

pastaigāsieties pa Lindosas senajām un šaurajām ieliņām. Mūsu ceļojuma noslēgumā izbaudīsiet 

laiku, veldzējoties maģiskajā 7 avotu parkā. Vietējā leģenda vēsta, ka, izejot cauri 200 m. garam 

tunelim, tiek atlaisti 7 grēki un ceļotājs kļūst 7 gadus jaunāks. Visbeidzot apmeklēsiet vienu no 

senākajām olīveļļas darītavām Rodas salā. Izzinošs un vienlaikus baudāms brauciens, kas 

aizņems tikai pusi no Jūsu dienas un sola patīkamas atmiņas ikvienam! 



39 EUR 

 

 

Rodas salas apskates ceļojums 

Labākā iespēja apskatīt Rodas salu pilnā tās krāšņumā, apmeklēt interesantākās un vienlaikus 

tālāk no tūristu piesātinātajām pilsētām esošās salas apskates vietas, pilnvērtīgi iepazīt aizraujošu 

Rodas salas vēsturi, kas padarījusi to par vienu no populārākajiem galamērķiem Vidusjūras 

piekrastē, kā arī “iejusties vietējo ādā”, uzzināt salas iedzīvotāju mūsdienu kultūru un neparastās 

tradīcijas. Braucienu sāksim ar viduslaiku kapucīnu Filerimos klostera apskati, uzzināsim vietējo 

Pompeju – Kameros antīkās hellēnu pilsētas noslēpumus, pa ceļam izbraucot cauri Kalavardas, 

Soroni, Fanesas ciematiem. Skaisto bilžu meklētāji priecāsies iemužināt sevi uz seno Kritinijas un 

Monolitos pils fona, paverot durvis uz šo vietu rašanas vēsturi. Baudot bagātīgas pusdienas 

tradicionālajā grieķu tavernā, novērtēsiet Rodas salas kulinārā mantojuma garšu un nodegustēsiet 

dievu dzērienu Rodas vīndaru centrā – Embonā. Mēs kopā iepazīsim salas iedzīvotāju ikdienu, 

veldzēsimies ar atspirdzinošu frappē grieķu gaumē! 

46 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, 

nepieciešama pases 

kopija un jānoslēdz 

ceļojuma līgums!  
 

  Pilna apmaksa līdz  

30.07.2019 

 

108 EUR   431.00 
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

