
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Brauciena cena: EUR 894,-  
 
 
 
 

Diena Maršruts Naktsmītnes 

1.diena 
16/03 

 

Tikšanās lidosta Rīga plkst.10:00 
Reģistrēšanās lidojumiem: 
Rīga – Stambula 12:20 – 16:20 
Stambula – Atēna 20:20 – 20:45 
Transfērs uz viesnīcu Atēnas centrā – Electra Palace 
https://www.electrahotels.gr/hotels/electra-palace-athens/ 
 
 
 

Nakts viesnīcā Atēnā 

2.diena 
17/03 

Brokastis viesnīcā.  

Ekskursija  vietējā gida vadībā - Atēna – demokrātijas, filozofijas, Olimpisko spēļu, 

politisko zinātņu, rietumu literatūras, matemātisko principu, traģēdijas un komēdijas 
dzimteni. Šīs ekskursijas laikā skatīsim vēsturiskās un arheoloģiskās bagātības 
galvaspilsētā - Atēnās, pārlapojot mītus un leģendas. Šķiet, nav daudz pilsētu pasaulē, 

kas varētu lepoties ar tādu vēsturi kā Atēnas. Un kaut Akropole nenoliedzami ir 

Atēnu galvenais tūrisma objekts, pat neskaitāmās pilsētas viesu ordas nav spējušas 
laupīt tās maģiju. Brīvs laiks Plakā – vecpilsētā. Pirkumi, suvenīri, garšvielas, augļi... Un 
nenoliedzami, iespējams baudīt gardo grieķu virtuvi Plakas restorānos..... 
 

Nakts viesnīcā Atēnā 

3. diena 
18/03 

 

Brokastis viesnīcā.  
Šodien iespējam ekskursija par papildus sanaksu! 
 Aizraujošs jūras brauciens pa trim Saronikas līča salām: Aeginu, Porosu un Hidru. 
Jūs gaida 3 no 777 Grieķijas salām, kur, Hidru salā, jūs varēsiet pavizināties ar ēzeļiem 
(šeit tas ir vienīgais iespējamais „transporta veids”), nogaršot garšīgākās pistācijas un 
pistāciju ievārījumu Aeginas salā, iepazīt mūsdienu Porosas seno kultūru – jūras dieva 
Poseidona sala.  
Katra no šīm salām ir savdabīgi interesanta un ievērojama. Uz Aeginas atrodas 
sengrieķu arhitektūras piemineklis – Atēnas Afaijas templis.  
Pievakarē atgriešanās viesnīcā. 
 

Nakts viesnīcā Atēnā 

4.diena 
19/03 

Brokastis viesnīcā. 
Brīvais laiks pilsētā – iespējams  apmeklēt kādu no Atēnas slavenajiem muzejiem, 
izbaudīt ppilsētu.... 
 

Nakts viesnīcā Atēnā 

5.diena 
20/03 

Brokastis viesnīcā  
Plkst 7:oo transfērs uz lidostu. Reģistrēšanās reisam un lidojums  
Atēna – Stambula 10:05 – 12:40 
Stambula – Rīga 16:10 – 18:15 
 

 

https://www.electrahotels.gr/hotels/electra-palace-athens/


 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

Brauciena cenā ietverts:  
 

- Lidojums Rīga – Atēna – Rīga ar Turkish Airline; 

- Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta; 
- četras naktis 5* viesnīcās divvietīgos numuros;  
- medicīniskā apdrošināšana ceļojuma laikā ar covidrisku; 
- brokastis viesnīcās; 
- ekskursija Atēnā ar vietējo gidu; 

- grupas vadītājs no Latvijas 

 



 

 

Brauciena cenā nav ietverts:  
- Kruīzs uz Aeginu, Porosu un Hidru salām 125,- EUR 

- Akropole 30,- EUR 

- Pārējās ēdienreizes 

- Personīgie izdevumi 
 
 
   

 

Anniņmuižas bulvāris 54-64, 

LV-1069 Rīga 

Tel: 67223112 

GSM: 29405500 

E-mail: maris@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 
 

mailto:maris@digitours.lv
http://www.digitours.lv/

