
 
 

 

 

 
Korfu sala 

 
Ceļojuma datumi: 09.09. – 16.09.2020 

7 naktis viesnīcā Yannis 3+* brokastis un vakariņas 

https://www.hotelyannis.gr/ 

Cena 559 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

 
Korfu ir neliela Grieķijas sala, kuru no viena krasta apskalo Jonijas, bet no otra – Adrijas jūra. 

64 km gara, 32 km plata. Kā jau dienvidos – tur ir silts, kad mēs vēl mētelīšos sildāmies, bet 

vasarās lielā mitruma dēļ (apkārt taču jūras) ir karsts mūsu izpratnē, tāpēc  mums 

pieņemamākais ceļojuma laiks uz Korfu ir  maijs, septembris. Pirmais, ko Korfu pamana , 

protams, ir dabasskati.  Zilais ūdens, zaļie kalni, skaistie līči un maijā arī ziedošie krūmi un 

koki. Korfu  viss ir tuvu, pat, ja izvēlētā viesnīca nav jūras krastā, jūra pavērsies no jebkuras 

vietas, jo uz salas ir divas ainavas – jūra un kalni. Jo augstāk kalnos, jo skaistāks skats. 

Protams, uz jūru. Ne velti Džeralda Darela skaistākās grāmatas sarakstītas vērojot dzīvo dabu 

tieši šajā salā. Romantiskā un šarmantā Korfu vecpilsēta ir apburoša un tajā ir apvienojies gan 

Francijas šarms, gan Itāļu arhitektūra un citas ietekmes, kas padara to neatkārtojamu. 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Korfu - 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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Ekskursijas un cenas (ORIENTĒJOŠI): 

 

Paksos, Antipaksos kruīzs, Zilā ala 

Pilnas dienas ekskursija uz mazākajām Jonijas arhipelāga salām - Paksos un Antipaksos, kas 

atrodas netālu no Korfu D-piekrastes. Leģenda stāsta, ka jūras dievs Poseidons iecirta savu 

trijžuburi Korfu salā un atdalīja tās daļu, bet šo jauno saliņu pārvietoja vairāk uz D-rietumiem, 

izveidojot jaunu mīlas ligzdiņu savai mīļotajai Amfitrītai. Leģenda vēsta, ka tā radās Paksos sala. 

Pēc apmēram 2h brauciena kuģītis pietauvosies vienā no Atipaksos brīnišķīgajām pludmalēm. 

Baltas smilšu pludmales , tirkīzzilais ūdens, burvīgi dabas skati. Iespēja nopeldēties vai vienkārši 

atpūsties un izbaudīt brīnišķīgos dabas skatus. Kruīza laikā apmeklēsim Zilo alu, ja ticēt leģendām 

- šeit Poseidons slēpa Amfitrītu savas prombūtnes laikā, kamēr aizstāvēja Jonijas jūru. 

Mūsu pēdējā piestātne būs Gaijosā, Paksos salas galvaspilsēta. Pēdējā laikā Gaijosa kļuvusi plaši 

pazīstama kā miljonāru paradīze - atpūtas vieta bagātajiem un slavenajiem. Neliela pilsēta ar 

daudziem veikaliem, bāriem un restorāniem. Gaijosa – lieliska vieta, lai nobaudītu tradicionālo 

grieķu virtuvi vai iegādātos neparastus suvenīrus, kuri tiek veidoti uz šīs salas. 

40 EUR 

 

 

Albānijas kruīzs 

Lieliska iespēja iepazīt bieži pieminēto “noslēpumu zemi” Albāniju. Pēc apmēram 40 minūšu 

brauciena ar prāmi nonāksiet Agios Saranta ostā. Pēc Jūsu izvēles gida pavadībā būs iespēja 

pievienoties apskates ekskursijai uz Butrinti seno pilsētu (ekskursija par papildus samaksu) - 

apmeklēt grieķu romiešu pilsētas drupas, pilsēta iekļauta UNESCO pasaules mantojumu sarakstā. 

Pusdienas, (tie, kuri būs nolēmuši doties apskates ekskursijā). 

Pēc pusdienām "Blue eye" - “Zilā acs” nacionālā parka apmklējums, parks ievērojams ar skaistiem 

dabas skatiem un dzidrajiem avotiem, no kuriem lielākais ir "Blue eye" – “Zilā acs”, iespēja 

nopeldēties. 

45 EUR 

 

 

Korfu salas apskates eksursija 

Lieliska iespēja iepazīt Korfu salas interesantākās un gleznainākās vietas. Mūsu pirmā 

pieturvieta-Korfu jeb Kerkiras pilsētas vēsturiskā centra apmeklējums. 

Korfu salas galvaspilsēta Kerkira ir viena no senajām smalkajām grieķu pilsētām, vēlāk – Venēcijas 

perioda aristokrātijas pilsēta. Pilsētas simbols ir Listonas iela, kas ir maza Rivoli ielas Parīzē kopija. 

Pa šo ielu drīkstēja pastaigāties tikai īpaši augsti aristokrātijas pārstāvji, kuru vārdi tika ierakstīti 

speciālā sarakstā – Liston. Tāpat būs iespēja apmeklēt Sv. Spiridona baznīcu – vienu no 

svarīgākajām salas kulta celtnēm. Brīvais laiks. 

Tālāk ceļš vedīs uz Gastori, kur apmeklēsim Austrijas imperatores Elizabetes jeb Sisī vasaras 

rezidenci un tās gleznaino dārzu un terasēm ( ieeja villā par papildu samaksu). 

Mūsu nākamais pieturas punkts būs Lakones, viens no skaistākajiem ciematiņiem Korfu salā. Pa 

ceļam uz Lakones būs iespēja nobaudīt tipiskākos Korfu salas produktus. Lakones atrodas apm. 

306 m virs j.l., un no šejienes paveras burvīgi skati uz Korfu salu un Paleokastricu, šo apkārtni arī 

dēvē par Bella Vista jeb skaistais skats. Makrabes ciematiņā būs brīvais laiks pusdienām. 

Pēdējā pieturvieta salas apskates ekskursijā - salas rietumu piekrastes apmeklējumsPaleokastrica. 

Skaistākā vieta salas R daļā. Brīvais laiks nelielai peldei vai laivu izbrauciena,(par 

papildus samaksu), lai apskatītu šīs piekrastes grotas. 

45 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 piesakoties 

 

565 EUR    
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
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