
Grupas vadītāja Līga Pommere

Tūrisma un transporta kompānija

Tālr. 27775764; 27661174

balt-go@balt-go.lv

Kipra – jūra, kalni un garšīgs ēdiens
skolēnu brīvdienās!

12.–19.03.2023.
Cena 585 EUR (apartamentā) vai 685 (4****viesnīcā ar brokastīm un

apsildāmu baseinu) Pafas piekrastē.
Cena no 495 eiro individuāliem tūristiem, kuri izvēlas atpūtu Kiprā Larnakas tuvumā bez

Balt-Go grupas vadītāja. (Lidojums + ekonomiska 2** viesnīca ar brokastīm un transfērs uz
viesnīcu un lidostu.)

Skolēnu brīvdienās dodamies relaksējošā atpūtas braucienā. Un katrs ceļojums, protams, ir
krietna dzīves skola. Kipru dēvē par skaistuma dievietes Afrodītes salu. Tur atrodas
teiksmainais Olimpa kalns, burvīgi jūras līči un piekrastes. Antīko pilsētu stāsti un vēsture. Bet
tepat arī ienirsim 21. gadsimta idillē. Kipras salas galvaspilsēta Nikosija ir neparasta ar savu
divu kultūru statusu. Tajā joprojām sadzīvo turciskais musulmanisms un grieķu pareizticības
ietekmes. Ja līdzi ir pase, var aizstaigāt pat līdz Turcijai. Baudīsim brīvdienas, tverot sauli,
iepazīstoties ar Kipru un atpūšoties. Dzīvosim Pafas (saukta arī par Pafosu; grieķu Πάφος, turku
Baf) pilsētiņas tuvumā. Iespēja izvēlēties viesnīcas istabiņu ar brokastīm vai apartamentu ar
paša gatavotām brokastīm sev un tuvākajiem.

Cenā iekļauts:
 airBaltic tiešais reiss Rīga–Kipra turp un atpakaļ;
 lidmašīnā nododamā bagāža 23 kg;
 rokas bagāža;
 vieta divvietīgā numuriņā vai apartamentā 3–4 cilvēkiem istabiņā;
 transfērs, ja izvēlaties naktsmītni Larnakā.

Palikšana Larnakā piemērota tiem, kuri ir gana patstāvīgi individuālai atpūtai Kiprā bez Balt-Go grupas vadītāja.
1. diena – 12. marts, svētdiena
Tikšanās Rīgas lidostā (iepretim 17. galdiņam) pl. 5.15. Pl. 7.15
izlidošana no Rīgas ar airBaltic reisu. Pl. 11.15 ielidošana Kiprā.
Dienas ekskursija latviešu valodā.

 Larnakas pludmale.
 Sāls ezeri.
 Nikosija – Kipras galvaspilsēta. Pilsēta, kurā joprojām sadzīvo

musulmaniskais ar kristietību. Uzzināsim, kas ir Zaļā līnija. Ja
līdzi ir pase, ir iespēja šai dienā būt gan Turcijā, gan Grieķijā.

 Pusdienu pauze.
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 Lefkaras ciemats – Kipras rokdarbnieču mājvieta.
 Brauciens līdz Pafai.
 Ekskursijā cauri Kiprai uz izvēlēto naktsmītni (viesnīcu vai

apartamentu) Pafas tuvumā. Iekārtošanās tajā uz septiņām
naktīm. (Ekskursijas cena 59 eiro, izvēloties tikai transfēru, bez
ekskursijas cena 40 eiro, bērniem līdz 11 g. cena 45 eiro.)

2. diena – 13. marts, pirmdiena
KIPRA.

 Brīva diena atpūtai Kipras salā.
 Piedāvājums – kopā ar grupas vadītāju ar sabiedrisko transportu

(biļetes cena 1,50 eiro) dodamies uz Pafas ostu. Neliela apskates
ekskursija ar fotopauzēm. Promenāde, pēc izvēles arheoloģiskais
parks (maksas ieeja). Pastaiga gar jūru. Brīvs laiks, sauļošanās.
Vakara izklaides. Kopīgs grupas vakars tavernā ar skatu uz jūru.
Saulriets.

Jebkurai dienai (izņemot 16. martu) piedāvājums – PRIVĀTAS
EKSKURSIJAS ar Aiju Gorbanti.
Maršrutu piemērojam tā, lai cilvēkiem neatkārtojas jau redzētais. Pa
ceļam apstājamies fotopauzēm, pērkam vietējos gardumus, runājam par
to, kā ir tur dzīvot, kādi ir salas ļaudis, finanses, ēdieni, ieradumi un
daudz kas cits. Auto Nissan Qashqai, 4 pasažieru vietas. Ilgums
10.00–18.30. Saulriets šai laikā ir 17.50. To sagaidīsim Baltajās klintīs.
No apskatāmajām vietām būs kalnu ciematiņi, jūras krasts gar Argaku un
Pomosu, Polisas pilsētiņa. Sarkanais ezeriņš kalnos un citas vietas, kas
nav parastajos ekskursiju maršrutos. Pusdienu pauzei 1 stunda, katrs
maksā pats. Neatkarīgi no tā, cik pasažieru ir mašīnā, ekskursija maksā
180 EUR.
Aija ir tūrisma gide kopš 1993. gada, Latvijā līdz 2019. gadam vadīja
tūrisma aģentūru “Gorbants”, tagad dzīvo Kiprā.

3. diena – 14. marts, otrdiena
KIPRA.

 Brīva diena atpūtai Kipras salā.
Piedāvājums – DŽIPU SAFARI.
Džips, max. 10 vietas un šoferis, kas nav gids, drīzāk izklaidētājs. Bet
izdodas jautri.
Akamas pussala (labs tāpēc, ka var aizbraukt tur, kur ir neasfaltēti ceļi,
un izpētīt skaistos krastus). Ilgums apmēram 9.00–17.00.

 Apstāšanās pie Sea Caves krasta (10–15 min.)
 Avakas aiza (50 min. pastaiga, ja laikapstākļi atļauj),
 Laras bruņurupuču pludmale (10–15 min.),
 brauciens caur Akamas mežu, banānu dārzi,
 grieķu un turku ciematiņi,
 brauciens uz Zilo lagūnu,
 Afrodītes vannas (10–15min.),
 Adonīsa ūdenskritums,
 sadzīves priekšmetu muzejs, dekoratīvās statujas.

Cenā iekļauta ieeja Adonīsa kompleksā, būs pusdienu pauze uz 1 stundu,
katrs maksā pats. Vajag apavus staigāšanai, drosmīgajiem peldkostīmu
un dvieli. Braucieni uz Zilo lagūnu un Avakas aizu atkarīgi no
laikapstākļiem.
(Džipu safari cena 45 EUR/pers. Bērniem līdz 12 g. – 35 eiro)

4. diena – 15. marts, trešdiena
KIPRA.

 Brīva diena atpūtai Kipras salā.
 Piedāvājums – kopā ar grupas vadītāju ar sabiedrisko transportu

(biļetes cena 1,50 eiro) dodamies uz kūrorta Coral Bay piekrasti.
Daudz bāri un smilšu pludmale. Brīvs laiks. Sauļošanās. Neliela



apskates ekskursija ar fotopauzēm. Pastaiga gar jūru. Vakara
izklaides. Saulriets.

5. diena – 16. marts, ceturtdiena
KIPRA.

 Dienas ekskursija latviešu valodā ar Aiju Gorbanti, kura jau
vairākus gadus dzīvo Kiprā.

Ekskursija, iepazīstot Kipru:
 Afrodītes klintis,
 sierotava,
 Lofu ciemats,
 Milomeris ūdenskritums Trodosas kalnos,
 Platres ciemats,
 vīna darītavas apmeklējums.
 Omodosas ciemats ar Sv. Krusta klosteri, suvenīru un gardumu

piedāvājumu.
(Ekskursijas cena 55 EUR/pers., bērniem līdz 12 g. – 45 EUR)

.6. diena – 17. marts, piektdiena
KIPRA.

 Brīva diena atpūtai Kipras salā.
Piedāvājums – DŽIPU SAFARI.
Džips, max. 10 vietas un šoferis, kas nav gids, drīzāk izklaidētājs. Bet
izdodas jautri.
Trodosas kalni, Ļoti pārdomāts maršruts, iekļauts daudz labu vietu un
atklājas pavisam citādāka Kipra. Ilgums apmēram 9.00–17.00.

 Ēzelīšu ferma (pēc izvēles 15 minūšu izjāde maksā 7 EUR).
 Ūdenskrātuves dambis, fotopauze.
 Brauciens caur Trodosas mežu.
 Venēciešu tiltiņš.
 Kikos klosteris (35 min.).
 Olimpa kalns (10 min. fotopauze, ja laikapstākļi atļauj).
 Trodosas ūdenskritums (15–20 min.).
 Omodosas ciemats un Sv. Krusta klosteris (30–35 min.).
 Vīna darītava un degustācija (iekļauts cenā).
 Afrodītes klintis, pauze pie jūras.
 Būs pusdienu pauze uz 1 stundu, katrs maksā pats. Vajag apavus

staigāšanai, drosmīgajiem peldkostīmu un dvieli.
(Ekskursijas cena 50 EUR/pers., bērniem līdz 12 g. – 40 EUR)

7. diena –18. marts, sestdiena
KIPRA.

 Brīva diena atpūtai Kipras salā.
 Iespēja apmeklēt zooloģisko dārzu. (Ieejas maksa)

Ieteikums – pastaigāt pa Pafas “augšējo vecpilsētu”, vislabāk,
sākot no saulrieta līdz vēlam vakaram. Mājīgi kvartāliņi, garšīgs
ēdiens, suvenīri.

8. diena –19. marts, svētdiena
KIPRA, LIDOSTA, LATVIJA

 7.00 izbraucam uz lidostu (transfērs iekļauts cenā).
Atvadas no Kipras. Laiks doties mājās.

 Pl. 11.55 lidojums no Kipras.
 16.15 ielidošana Rīgas lidostā.

Ceļazīmes cena no 495 EUR.
Piemaksa par vienvietīgu numuru naktsmītnē 235 EUR.

Papildu izmaksas:
 ceļojuma/veselības apdrošināšana – tiks precizēts (pēc 65 gadu vecuma – individuāla cena);
 ēšanas izdevumi (pusdienas vai vakariņas ap 10–22 eiro);



 ieejas biļetes;
 ekskursijām cena norādīta pie katras dienas piedāvājuma;
 sabiedriskais transports pilsētās ~1,5–3 eiro;
 Ekskursijā cauri Kiprai uz izvēlēto naktsmītni (viesnīcu vai apartamentu) Pafas tuvumā. Ekskursijas cena 59 eiro, izvēloties

tikai transfēru, bez ekskursijas cena 40 eiro, bērniem līdz 11 g. cena 45 eiro.

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.

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: www.balt-go.lv Info pa tālr. 22571221, balt-go@balt-go.lv
Pirmā avansa maksa jāveic 5 dienu laikā

no pieteikšanās brīža
Otrā iemaksa

līdz 15.01.2023.
Pilnas summas apmaksa līdz

līdz 1.03.2023.
50 EUR par personu 300 EUR par personu atlikusī summa

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar
“Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks.

Atteikšanās no ceļojuma:

Atteikšanās datums līdz 10.01.2023. 11.01.–1.03.2023. Atsakoties no ceļojuma pēc
1.03.2023., tiek zaudēta visa
iemaksātā nauda

Zaudētā summa 50 EUR 350 EUR

Iemaksāto summu līdz 1.03.2023. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā.
 
Informējam – ja dažādu slimību, epidēmiju vai nepārvaramas dabas katastrofu gadījumā plānotais ceļojums no “SIA
Balt-Go” neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad ceļojums varēs
notikt, vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, vai Latvijas
pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un
ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.

“Balt-Go” informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām.

Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem).

Kustīgas un lustīgas ekskursijas ar “Balt-Go”!
www.balt-go.lv
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