
 

 Ziemeļkipra – viena no Vidusjūras vismazāk atklātajām un nepazīstamākajam 

salam ar tīrām, skaistām pludmalēm – kristāldzidro ūdeni, neskarto dabu un izmeklēto 

Vidusjūras virtuvi . Salas daļa, kura pasaules kartē nav atzīta kā valsts, bet tajā pašā 

laikā valsts valstī. 

 Ziemeļkipru ir atzinusi tikai Turcijas Republika - valstī likumi un pat 

mašīnas vadīšana ir kā Anglijā, temperaments un viesmīlība kā Turcijā, izklaide kā Las Vegasā. 

Kas tā ir par salu? Neatklāta, bet tomēr pazīstama .Nokļūšana turp ar Turcijas nacionālo aviosabiedrību 

Turkish airlines. Gaisa temperatūra ~ +25 C 

11.09–19 .09.2020 
Diena Programma Viesnīca 

1.diena 

11.09.20. 

piektdiena 

Lidojums: Rīga - Stambula – Erdžana ar aviokompāniju 

Turkish airlines 

Rīga – Stambula 12.15 – 15.25 

Stambula - Erdžana   16.30 – 18.10 

Transfērs no lidostas uz viesnīcu un vakariņas. 

Nakts viesnīcā 4* 

2.diena 

12.09.20. 

sestdiena 

Atpūta pēc lidojuma ( brokastis,vakariņas viesnīcā) Nakts viesnīcā 4* 

3.diena 

13.09.20. 

svētdiena 

Brokastis. Ekskursijas sākumā dosimies uz Sv. Hilariona 

cietoksni jeb Ričarda Lauvas sirds cietoksni, kur paveras 

ļoti skaists skats uz Kirēnijas 

piekrasti. Šis cietoksnis 1920. 

gadā Voltam Disnejam deva 

iedvesmu uzrakstīt pasaku par 

Sniegbaltīti       un       septiņiem 

rūķīšiem. Pēc tam dosimies uz Kirēniju, apskatīsim ostu 

un arī pilsētiņu. Atgriešanās viesnīcā. Vakariņas. 

Nakts viesnīcā 4* 

4.diena 

14.09.20. 

pirmdiena 

Brokastis. Brīva diena atpūtai. Brīvajā laikā ir iespējams 

doties ar bezmaksas vilcieniņu no viesnīcas uz pilsētas 

centru, izbaudīt promenādes atmosfēru un arī iepirkties 

mazajos veikaliņos. Vakariņas. 

Nakts viesnīcā 4* 

5.diena 

15.09.20. 

otrdiena 

Brokastis. Pēc tam došanās uz Famagustu, apmeklēsim 

kādreizējo lielāko vecāko pilsētu Salamis, kurā atradās 

romiešu amfiteātris. Apskatīsim Sv. 

Barnabas klosteri, kurā ir vērtīgas 

ikonas. Ceļojuma turpinājumā dosimies 

apskatīt kādreizējo lielāko un varenāko 

ostas pilsētu Famagustu, kur Šekspīrs 

ir guvis iedvesmu savai lugai Ottelo. 

Ekskursijas laikā redzēsim: iespaidīgos 

pilsētas aizsargvaļņus, Lala Paša mošeju un Venēciešu 

pili. ( ekskursija par papildus samaksu 80,- EUR). 

Atgriešanās viesnīcā. Vakariņas. 

Nakts viesnīcā 4* 

6.diena 

16.09.20. 

trešdiena 

Brokastis. Brīva diena atpūtai. Nakts viesnīcā 4* 



7.diena 

17.09.20. 

 ceturtdiena 

Brokastis. Došanās ekskursijā uz Karpaz. Pirmā 

apstāšanās zvejnieku ciematiņā - Bogaz. Došanās uz 

vienu no svarīgākajām svētvietām Kiprā - Apustuļa 

Andreja Klosteri, būsim pie svētavota. Karpaz 

nacionālajā parkā, kur redzēsim savvaļas ēzelīšus. Pēc 

ekskursijas būs iespēja 

peldēties vienā no 

skaistākajām Kipras 

pludmalēm – Zelta 

pludmalē (85,- EUR). 

Atgriešanās viesnīcā, vakariņas. 

Nakts viesnīcā 4* 

8.diena 

18.09.20. 

piektdiena 

Brokastis. Brīva diena atpūtai. Vakariņas viesnīcā.  Nakts viesnīcā 4* 

9.diena 

19.09.20. 

sestdiena 

Brokastis. Transfērs uz lidostu. 

Erdžana – Stambula 11:50 – 13:35 
Stambula – Rīga 15:30 – 18:30 

Nakts viesnīcā 4* 

Ceļazīmes cena 1 personai divvietīgā numuriņā : 999,- EUR  

8 naktis 9 dienas (4-*zv. viesnīca) pie jūras 
Lidojums Rīga – Stambula – Erdžana - Stambula – Rīga ar a/k Turkish Airlines ar ēdināšanu lidojuma laikā; 

Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 

Dzīvošana divvietīgajos numuros ar skatu uz jūru; 

http://www.oscar-resort.com 
Paredzētās ēdienreizes programmā; 
Krieviski runājošs gids ekskursiju laikā;  

Kirēnijas  apskates  ekskursija iekļauta  

Medicīniskā apdrošināšana; 

Grupas vadītājs no Latvijas 

 

 

Papildus: 

 

 Ekskursija uz Karpazu EUR 80,- 

 Eksursija uz Famagustu EUR 85,- 

 Personīgie izdevumi 

 Dzeramnaudas personālam 

 

 
Pirmā iemaksa  400,- EUR 
Pilna samaksa līdz 10.08.20. 599,- EUR 

 

 

 

*grupas lielums 10 cilvēku 

 
 

Papildus izdevumi: Personīgie izdevumi, kā arī ekskursijas, ja ir vēlēšanās apskatīt salu.  

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
• LR pilsoņa vai nepilsoņa (personas, kurai nav citas valsts pilsonības) pase, 
derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās datuma. LR pilsoņiem Turcijas vīza nav nepieciešama. 

 

Anniņmuižas bulvāris 

54-64 , Rīga, LV – 

1069 

 Tel: 67223112; 

GSM: 29405500, 

E-mail: maris@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 

http://www.oscar-resort.com/
mailto:maris@digitours.lv
http://www.digitours.lv/

