
 
 

 

Diena Maršruts Naktsmītnes 
1.diena 

30/09 

 

Tikšanās lidostā Rīga, plkst.13:30. Reģistrēšanās lidojuma. 

Lidojums: Rīga – Korfu 15:50 – 18:45 

Transfērs lidosta – osta, kur  uzkāpšana uz kuģa EROS. 

Vakariņas uz kuģa! 

 

Nakts uz kuģa 

2. diena 

01/10 

 

Brokastis uz kuģa. Korfu - Kassopi 

Mēs sākam savu ceļojumu no Korfu vecās ostas, kas ir pilna ar 

grieķu tavernām, vietējo produktu tirgiem un daudziem 

antikvariātiem. Bez tam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 

iekļautā "Vecpilsēta" piedāvā unikālu ainavisku pieredzi, ņemot 

vērā tās arhitektūru un vispārējo struktūru, kas ir diezgan 

unikāla! 

 

 

Nakts uz kuģa  

3. diena 

02/10 

Brokastis uz kuģa.   Sivota - Moutos 

Jonijas salas ir mitrākās no Grieķijas salām, tāpēc aizmirstiet 

par Grieķijas tipiskajiem nelīdzenajiem, akmeņainajiem 

krastiem. Jonijas jūra pārsteigs ar saviem leknajiem mežiem, 

zaļajiem pakalniem, kas klāti ar olīvkoku audzēm, kristāldzidru 

ūdeni un dzirkstoši baltajām pludmalēm! Jūs varat atrast šo 

aprakstošo ainavu, kas paslēpta starp Sivotas – Mourtos salām, 

kas atrodas uz dienvidiem no Korfu cietzemes. 

Atrodoties šeit, otrajā dienā un, kamēr esam šajā salu 

kompleksā, mums ir jāapmeklē tās spilgtākās vietas, zilā lagūna 

un slavenā Papanikolis ala! 

Vēlāk nepalaidiet garām iespēju pastaigāties pa tradicionālo 

Marinas ciemu un pirms došanās ceļā noteikti paņemiet kaut ko 

ēdamu un dzeramu no daudzajām idilliskajām krodziņu 

ieskautajām tavernām, kas atrodas jahtu piestātnē virs krasta.  

 

Nakts uz 

kuģa

 

4.diena 

03/10 

Brokastis uz kuģa.  Parga 

Parga tiek uzskatīta par vienu no skaistākajiem ciematiem 

Grieķijā un neapšaubāmi, kā skaistākais Jonijas jūrā! 

Ar diviem kristāldzidriem līčiem, katrs abās ciema pusēs. 

Te atrodas slavena un sena venēciešu pils un neskaitāmie bāri 

un ūdens sporta iespējas.... Parga ir noteikti jāredz jūsu 

brīvdienās! 

 

Piezīme: Pārgas neattīstītās ostas infrastruktūras dēļ jahtu 

piestātnē nav pietiekami daudz brīvas vietas, kas nozīmē, ka 

gadījumā, ja guletai neizdosies piestāt ostā, būs jāizmanto 

ūdens taksometrs, lai sasniegtu krasts. Izmaksas par to nav 

iekļautas kopējā cenā! 

 

 

   

 

 

Nakts uz 

kuģa

 



     

5.diena 

04/10 

Brokastis uz kuģa.  Antipaxos 

Mazā Antipaksas sala ir patiess slēptais dārgakmens, un tā būs 

vienreizēja pieredze jums! 

Vispirms mēs paēdam pusdienas, pirms dodamies uz atpūtu 

kādā no piekrastes vilinošajiem līčiem, kur atrodas slavenās 

Grieķijas pludmales Voutoumi un Vrika! 

Jums būs iespēja snorkelēt tirkīzzilajos ūdeņos un sajust oļus 

zem kājām!  

Ja negribās  sauļoties – pastāv alternatīva iespēja - doties 

pastaigā pa klints virsotni un apmeklēt vienu no trim 

galvenajām pilsētām – Gaiosu, Loggosu vai Laku. 

  

Nakts uz 

kuģ

a 

6.diena 

05/10 

Brokastis uz kuģa.  Paxos – Gaios 

Vēl nesen Paxos bija slavena ar savu lielisko olīveļļu, par kuru 

tiek baumots, ka tā ir viena no pasaules labākajām šķirnēm! 

Izbaudiet šīs mazās salas sulīgi zaļo ainavu, nomājot velosipēdu 

vai velosipēdu un dodieties uz kādu no tās nomaļiem līčiem, lai 

pavadītu idillisku pēcpusdienu, sauļojoties un peldoties! 

 

Pēc atgriešanās pilsētā nobaudiet tradicionālās vietējās grieķu 

jūras veltes vai pat Meze kādā no daudzajiem vietējiem 

krodziņiem, kurus pārvalda vietējie zvejnieki! 

 

Nakts uz 

kuģa

 

7.diena 

06/10 

Brokastis uz kuģa.   Lakka – Paxos 

Šī Paksas salas daļa ir pilna ar nomaļiem līčiem un jūras alām. 

Patiess sapnis jebkuram jūras pētniekam! 

Lakka ir mājvieta maziem, bet rosīgiem ciematam ar sekliem 

ūdeņiem, kas pazīstams kā niršanas vieta. Tiem, kas vēlas 

atklāt Jonijas jūru, izpētot tās zemūdens brīnumus – šī būs īstā 

vieta! Lakka piekrastē ar vairākiem bāriem un tavernām ir 

iespējams izbaudīt kārtīgu grieķu šarmu! 

 

Piezīme: Kuģis nevar piestāt Lakkas jahtu piestātnē, tāpēc 

piestājamies vienā no daudzajiem, nomaļiem privātajiem līčiem! 

 

Pārbrauciens uz Korfu. Vakarā ierašanās ostā.  

 

Nakts uz 

kuģa

 

8.diena 

07/10 

Brokastis uz kuģa.  Korfu 

Iepazīšanās  ar Korfu - apskatīsim jauno un veco pilsētu! 

Iespējams apmeklēt veco venēciešu cietoksni, lai apskatītu 

pilsētu no augšas, vai pastaigājieties pa vecpilsētu, apbrīnojot 

tās dārgakmeņus..... 

Atrodoties vecpilsētā, veltiet laiku, lai iegādātos grieķu vietējos 

suvenīrus vai apmeklējiet tās muzejus un baznīcas 

Brīvais laiks  pilsētā.  

Transfērs plkst.16:00 uz lidostu. 

Lidojums: Korfu – Rīga 19:25 – 22:25 

 

 



  
 Brauciena maksa: 1530,-EUR  

 
M/S Eros ir pilnīgi JAUNA 30 metrus gara motorburu jahta! 

 

Tā spēj uzņemt līdz 25 cilvēkiem uz klāja, piedāvājot divvietīgas un trīsvietīgas 

kajītes ar pilnībā aprīkotu gaisa kondicionētāju, lai nodrošinātu komfortu un varētu 

izbaudīt perfektu kruīzu! 

Šajā pārsteidzošajā laivā ir plaša āra ēdamzona, ko ieskauj ērti un mājīgi spilveni, lai 

jūs un jūsu draugi varētu baudīt grupu maltītes, laiskas mierīgas naktis vai priecīgus 

mirkļus. 

M/S Eros priekšējā daļā atrodas milzīgs sauļošanās klājs. 

Ieejot iekšā, ir pieejama stilīga atpūtas atpūtas zona, kurā varat satikties ar pārējo 

grupu, spēlēt jautras spēles vai lasīt grāmatu no mūsu bibliotēkas. Tajā pašā zonā 

atrodas bārs, kur var pasūtīt dzērienus. 

M/S Eros saviem viesiem piedāvā 3G wifi uz klāja un ir pilnībā nokomplektēts, lai jūs 

justos kā mājās prom no mājām. Angliski runājošā komanda parūpēsies, lai visas jūsu 

vēlmes piepildītos! 

 
 
Brauciena cenā ietverts:  

- Lidojums Rīga – Korfu - Rīga; 

- Nododamā bagāža 23 kg,  rokasbagāža 8 kg; 

- Septiņas naktis uz kuģa ar brokastīm; 

- pusdienas 

- transfērs lidosta – osta – lidosta; 

- medicīniskā apdrošināšana;  

- grupas - gids vadītājs no Latvijas; 

 
 

Brauciena cenā nav ietverts:  

- ieejas biļetes muzejos un apskates vietās; 

- vakariņas; 

- dzērieni pie ēdienreizēm; 

- dzeramnaudas personālam; 



- personīgie izdevumi; 
 

   

 

Skolas iela 30-2, LV-1010 Rīga 
Tel: 67223112;  
GSM: 29405500, 
E-mail: maris@digitours.lv 
Web: www.digitours.lv 
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