
 
 

 

 

 
Atpūta un ekskursijas Ziemeļkiprā 

 
Ceļojuma datumi: 16.05. – 24.05.2021 

7 naktis viesnīcā Riverside Garden Resort 4* 
https://www.riversideholidayvillage.com/ 

 

Cena 586 EUR personai dzīvojot divvietīgajā numurā 

Dzīvojot vienam numurā piemaksa 130 EUR 
 

Vidusjūras salu vidū, Kipra ir vien no lielākajām. Salas Dienvidu daļa, jau izsenis ir populārs galamērķis saules, 

pludmales un gardās grieķu virtuves cienītājiem. Ziemeļkipra  tūristiem ir mazāk zināms galamērķis, bet tieši 

tas ir Ziemeļu puses šarms. Neskarta, daba, mazi ciematiņi, vēsture, skaistas, tukšas smilšu pludmales. Tūrisms 

tur tikai tagad sāk attīstīties, bet mēs vēl varam paspēt ieraudzīt neskarto Kipras Ziemeļu pusi un maijā tur būs 

pavisam silts un vasarīgs. Piemērots laiks lai peldētos, sauļotos un ceļotu. Turcijas šarms, vidusjūras zilie ūdeņi, 

spītīgi ēzelīši un jauki cilvēki, to visu varēs ieraudzīt un sajust šajā ceļojumā. 

 

16.05. Lidojums Rīga – Larnaka. Lidostā satiekam mūsu vadītāju un ar autobusu dodamies uz Kipras Ziemeļu 

daļi, kas ir Turcijas pārvaldībā. Pa ceļam šķērsojam robežu, tiek pārbaudītas pases. 

 

17.05. Brokastis viesnīcā un tikšanās ar mūsu gidu (krieviski runājošu), kurš sniegs nepieciešamo informāciju 

par salu, par eksursijām, atbildēs uz jautājumiem. Ekskursiju iegāde. Kad būs saplānota nedēļa dosimies iepazīt 

apkārtni, laiskosimies pie baseina vai pludmalē. 

 

18.05. – 23.05. Ekskursijas un atpūta, atkārībā no izvēlētajām ekskursijām. 

24.05. brauciens uz lidostu – uz salas Dienvidu pusi, cauri robežai un lidojums uz Rīgu. 

Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga – Larnaka - Rīga 

• 20 kg nododamā bagāža, 5 kg rokas bagāža 

• 7 naktis viesnīcā standarta numurā 

• Ēdināšana brokastis un vakariņas 

• Grupas vadītājs, kas brauc līdzi jau no Rīgas 

• Gida pakalpojumi uz vietas Kiprā 

• Transfērs: lidosta – viesnīca - lidosta 

Papildus: 

• Ceļojuma apdrošināšana 

• Ekskursijas (būs iespējams iegādāties uz vietas no gida) 

• Personīgie izdevumi 

22571221  

 

aija.daudze@balt-go.lv 



 

• Uzmanību! Lidmašīnas biļetes nav maināmas vai atgriežamas! Ja klients atceļ rezervāciju, iemaksa par 
nopirktu lidojumu NETIEK atgriezta!  

•  

 

piesakoties otrā iemaksa līdz 12.02.2021 
 

līdz 12.04.2021 
 

250 EUR 150 EUR atlikusī summa 

 

• Atsakoties no pieteikšanās brīža līdz 12.02., tiek ieturēti 250 EUR. Atsakoties laikā no 12.02 līdz 
12.04.2021., zaudēsiet 400 eiro. Pēc 12.04.2021 būs zaudēta visa iemaksātā summa. 
 

• Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: pase, kas derīga 6 mēnešus pēc atgriešanās, pases kas derīgas 50 
gadus, ceļošanai nav derīgas. 
 

• Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, datumi +- 3 dienas, objektu secība, 
papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu www.balt-go.lv īsi pirms brauciena.  

 

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

personīgi: Balt-Go birojos Rīgā, Valmierā, Cēsīs 
 

 

Ekskursijas un cenas: 

 

Izbrauciens ar kuģīti. 

Ar tradicionālā stilā darinātu koka kuģi dosieties izbraucienā pa jūru. Brauciens sāksies no Kirēnijas 

ostas, uz kuru Jūs atvedīs no Jūsu viesnīcas. Atkarībā no vēja un laika apstākļiem dosieties vai nu uz 

Austrumiem – uz Akapulko pludmali, vai nu uz Rietumiem – uz Escape pludmali. Pa ceļām būs 

pieturas, lai, tie kas vēlas varētu peldēt ar masku un trubiņu, vai tāpat vidusjūras zilajos ūdeņos. 

Pēc tam uz klāja būs pusdienas, kur pasniegs silto ēdienu: grillētu zivi vai cāli, bet pirms tam būs salāti 

un “mezze” – uzkodas. Atpakaļ Kirēnijas ostā būsiet vēlā pēcpusdienā, no kurienes Jūs nogādās 

viesnīcā. 

Cena 35 EUR 

 

Kipriešu nacionālais vakars. 

Jaukas pludmales atpūtas noslēgumā, nekas nevar būt labāks, kā pavadīt jauku vakaru ar dziesmām, 

dejām un vakariņām. Vakariņās varēsiet nobaudīt Kipriešu nacionālo virtuvi un to noslēgumā varēsiet 

iemācīties kādu deju kopā ar dejotājiem. Redzēsiet nacionālos tautastērpus, dzirdēsiet un redzēsiet 

vietējo, rakturīgo mūziku un dejas. Būs jauks vakars ārpus viesnīcas. 

 

 

Ekskursija uz Famangustu. 

Ja Jūs interesē vēsture, tad ši ekskursija būs Jums piemērota. Tā dos Jums iespēju redzēt antōiko 

Salamis pilsētu, kas bija mājvieta Svētajam Barnabijam. Salamis ar tās amfiteātri, 2000 gadu vecajām 

mozaīkām un antīkajām pirtīm ir paradīze arheoloģijas faniem. Var tikai iedomāties kas vēl ir paslēts 

zem smilšu kāpām. Apmeklējot Svētā Barnabija klosteri Jūs uzzināsiet par Grieķu Ortodoksālās 

baznīcas vēsturi. Arheoloģiskajā muzejā Jūs redzēsiet Svētā Barnabija kapenes. 

Pusdienosim restorāniņā jūras piekrastē un pēc pusdienām, dosimies uz Famangustas mūsdienīgo daļu, 

kuru aptver 3,5 km garais pilsētas mūris no Venēciešu laikiem. Redzēsiet baznīcu drupas, kā arī Otello 

pilsi un katedrāli, kas mūsdienās tapusi par mošeju. 

Cena 50 EUR 

 

Ekskursija uz Guzeljurtu. 

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


Šī eksursija aizvedīs Jūs uz Ziemeļkipras  zaļāko daļu. Tā būs pilnas dienas ekskursija un aizvedīs Jūs 

uz tādām vietām kā Svētās Mamas baznīca, Arheoloģiskais muzejs, būs arī iepirkšanās lauksaimniecības 

tirdziņā. Pēc tam dosimies uz veco vara raktuvju pilsētiņu Lefke, kur apmeklēsiet antīkās Soli pilsētas 

drupas. Pēcpusdienā, atkarībā no gadalaika, lasīsim apelsīnus vai zemenes, vai būs iespēja atpūsties un 

izpeldēties “Bruņurupuču pludmalē”. 

 

 

Ekskursija uz Karpaz pussalu. 

Vietējie iedzīvotāji mēdz teikt, ka ja tev ir maz laika uz salas, tad tev vismaz jāaizbrauc uz Karpaz 

pussalu. Šajā nomaļajā dabas nostūrī var sastapt aitas, kazas, migrējošos putnus, ēzelīšus un skaistas 

dabiskas pludmales. Pirmā pieturas vieta būs zvejnieku ciemtiņš Bogaz, kur mēs uz brīdi piestāsim 

nobaudīt pa tasītei turku kafijas. Nākamais ciemats Dipkarpaz uzskatāmi parāda, cik labi un harmoniski  

var sadzīvot grieķi un turki. Pašā pussalas galā, tuvojoties Nacionālā parka teritorijai, droši vien 

sastapsim ēzelīšus, un ja būs līdzi kāds burkāns vai ābols, būs iespēja pacienāt četrkājainos draugus. Pēc 

tam apmeklēsim apustuļa Andrea klosteri, zem kurs tek “svētais ūdens”, kurš dziedina acis un dod 

skaistumu. Noslēgumā būs iespēja peldēties un sauļoties pie Želta pludmalē”, kur pavasarī bruņurupuči 

izdēj un noslēpj savas olas. 

Cena 50 EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekskursija uz Nikoziju. 

Tā ir lieliska iespēja pabūt vienīgajā pilsētā Eiropā, kas ir sadalīta 2 daļās un pārstāv 2 valstis. Pēc tam 

kad būsim šķērsojuši “Piecu pirkstu” kalnu masīvu, mēs sāksim šo ekskursiju pa pilsētu sākot ar 

vecajiem pilsētas vārtiem, garām Venēciešu kolonnām, pa šaurajām vecpilsētas ieliņām, piepildītām ar 

rokdarbnieku un suvenīru veikaliņiem, kā arī moderniem veikaliem. Šeit var nopirkt mežģīnes, turku 

saldumus, suvenīrus, ādas izstrādājumus. Vīrieši parasti dod priekšroku aukstam alum vai kafijas krūzei, 

kamēr dāmas iepērkas. 

Lai šķērsotu Grieķijas un Turcijas robežpunktu, kas atrodas praktiski pilsētas centrā, jābūt līdzi pasei. 

Pēc robežas šķērsošanas būs brīvais laiks pastaigai pa pilsētas Turcijas pusi, kurā varēsiet iegriezties īstā 

turku tirgū, kur būs iespēja iegādāties dažādas garšvielas, saldumus, tējas. 

Cena 45 EUR 

 

 

Ekskursija uz Larnaku un Lefkaru. 

Larnaka ir neliela piekrastes pilsēta, kurā ir arī lidosta un gar kuru stiepjas kilometru gara piekrastes 

promenāde – ļoti populāra tikšanās vieta salas iedzīvotāju vidū. Pilsētas pirmais bīskaps bija neviens cits 

kā Svētais Lācars, kurš pēc savas augšā ceļšanās, savu otro dzīvi izvēlējās pavadīt tieši Larnakā.  

Ekskursiju sāksim ar Svētā Lācara katedrāles apmeklējumu, kura tika uzcelta uz svētā Lācara kapa. Pēc 

tam pastaiga pa populāro “Palm Tree” promenādi. Dosimies arī uz mošeju, kas uzcelta par godu 

pravieša Muhameda tantei, mošeja atrodas pie Larnakas sāls ezera. Pēc tam dosimies uz nelielo 

Vavatsina ciemtiņu, kur varēsiet izbaudīt nedaudz brīva laika, lai pēc tam dotos tālāk uz Lefkara 

ciematu, kas ir pazīstams ar izšuvumiem, kurus koku paēnā  sēdēdamas darina vietējās sievietes. 

Noslēgumā apmeklēsim vīna darītavu, kur varēsiet apmeklēt vīna degustāciju (par papildus samaksu) un 

iegādāties vietējos vīnus. 

 

 

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!  
 

Otrā iemaksa līdz 16.02.2020  Pilna apmaksa līdz  

16.04.2020 

 

120 EUR 100 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
mailto:aija.daudze@balt-go.lv

