
 

Diena Programma 

1.diena 

 
Lidojums: Rīga - Stambula – Erdžana ar Turkish airlines. 

Transfērs no lidostas uz viesnīcu. 

Nakts viesnīcā. 

2.diena 

 
Brokastis viesnīcā. Ap pusdienas laiku dosimies uz 

Kirēnijas cietoksni, kurš ir slavens ar vecāko 

tirdzniecības kuģa vraku pasaulē. Pēc tam būs iespēja 

iepazīties ar leģendām apvīto Bellapais abatiju, kura 

atrodas kalnu ciematiņā Bellapais, mēs redzēsim arī 

Piecu pirkstu kalnu. Pēc ekskursijas brīvais laiks. 

Atgriešanās viesnīcā.  

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

3.diena 

 
Brokastis viesnīcā. 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 došanās uz Famagustu, apmeklēsim 

kādreizējo lielāko vecāko pilsētu Salamis, kurā atradās romiešu 

amfiteātris. Apskatīsim Sv. Barnabas klosteri, kurā ir vērtīgas 

ikonas. Ceļojuma turpinājumā dosimies  uz 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. Dienas noslēgumā pusdienas. Pēc tam, došanās uz Nikosiju.  

Atgriešanās viesnīcā un vakariņas. 

4.diena 

 
Brokastis viesnīcā.  

Došanās uz Pafosu - vienu no salas iespaidīgākajām 

arheloģiskajām vietā. Tā ir kādreizējā romiešu 

galvaspilsēta un administratīvais centrs. Visas 

apskates vietas, kuras iekļautas kā apskates objekti ir 

UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā. 

Pabūsiet vēstures un leģendu pasaulē… Apstāsimies 

pie klints, pie kuras no jūras putām iznākusi mīlas 

un skaistuma dieviete Afrodīte. Redzēsim apustuļa Pāvela kolonu, kur, pēc 

nostāstiem, ticis piesiets un sists apustulis Pāvels. Neaizmirstamu iespaidu atstās 



unikālais piemineklis “Dionīsa māja” ar savu slaveno mozaīku, kurā attēlots vīna 

dievs Dionīss. Ekskursijas noslēgumā pusdienas.  

Vēlu vakarā atgriešanās viesnīcā. 

5.diena 

 
Brokastis viesnīcā. Brīva diena atpūtai. Brīvajā laikā ir iespējams doties ar bezmaksas 

vilcieniņu no viesnīcas uz pilsētas centru, izbaudīt promenādes atmosfēru un arī 

iepirkties mazajos veikaliņos. Iespējams Atpūtas izbrauciens ar kuģīti. Redzēsiet 

pussalu no cita skatu punkta, skaistās un neskartās pludmales. Izbrauciena laikā 

varēsiet sauļoties vai peldēties kristāldzidrā Vidusjūras ūdenī... Pusdienas tiks 

pasniegtas uz kuģīša klāja.  

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

6.diena 

 
Brokastis viesnīcā. No paša rīta dosimies 

ekskursijā. Pirmā apstāšanās vieta 

zvejnieku ciematiņā - Bogaz. Pēc tam 

dosimies uz 5.gs Sv. Trias baznīcu, kur 

redzēsim 1500 gadus senu mozaīku. 

Tradicionālās pusdienas - baudīsim vienā 

no zvejnieku ciematiņa tavernām. Pēc 

pusdienām došanās uz vienu no 

svarīgākajām svētvietām Kiprā - Apustuļa Andreja Klosteri, būsim pie svētavota. Pēc 

ekskursijas būs iespēja peldēties vienā no skaistākajām Kipras pludmalēm – Zelta 

pludmalē. Atgriešanās viesnīcā un vakariņas. 

7.diena 

 
Brokastis viesnīcā.  

Brīva diena atpūtai.  

Vakariņas un nakts viesnīcā. 

8.diena 

 
Brokastis viesnīcā.  

Transfērs uz lidostu. 

Lidojums: Erdžana – Stambula. 

Iespējama neliela ieskata ekskursija Stambulā par papildus samaksu. 

Lidojums: Stambula - Rīga 
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Zemitānu biroja centrs 

Tel: 67223112; Fax: 67282512 

GSM: 26433302, 

E-mail: digitours@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
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