TURCIJA un
GRIEĶIJAS SALA
SAMOS
30.03. – 08.04.
Ļaušanās mirklim – esam šeit un tagad
diena

ceļa posms

1.d.
30.03.
piektd.

Rīga – Stambula

2.d.
31.03.
sestd.

Stambula –
Kayseri

dienas programma

•
•
•

•

•
•
•

3.d.
01.04.
svētd.

Goreme
nacionālais parks

4.d.
02.04.
pirmd.

Kapadokija –
Konija

•

5.d.
03.04.
otrd.

Konija –
Pamukale

•

•
•

•
•
•

•
•

6.d.
04.04.
trešd.

Pamukalle –
Kusadasi

7.d.
05.04.
ceturd.

Kusadasi – Efesa
– Kusadasi

•

•
•
•
•

•
•
8.d.
06.04.
piektd.
9.d.
07.04.
sestd.

Kusadasi

•

Kusadasi

•

10.d.
08.04.

Izmira – Stambula
– Rīga

•
•

16.30 – 19.25 lidojums Rīga– Stambula
brauciens uz viesnīcu
Stambulas apskate vakara gaismās
Stambulas apskate pa dienu: kādreizējā Bizantijas
galvaspilsēta Konstantinopole – tagad lielākā Turcijas
pilsēta. Zilā mošeja, Sofijas katedrāle, Lielais tirgus Grand
Bazar, Suleimana mošeja
18.15 – 19.40 lidojums Stambula – Kayseri
brauciens uz viesnīcu Goreme
Pasaules kultūras mantojums – Goreme brīvdabas muzejs ar
klintīs izcirstām kapelām un klosteriem
Učhisaras ciemata alu mītnes
Zelves ieleja
Klinšu baznīca Čavuš (Cavusin) ciemā
Kale – Mīlestības kalns
pārgājiens Ihlari kanjonā
vakarā konservatīvā Konjas pilsēta un Mevlanas mošeja –
virpuļojošo dervišu kustības mājvieta. Iespējams
apmeklēsim SEMA dejas Dervišu skolā
Mevlānas muzeja apskate
pārbrauciens uz Pamukali – vietu, kur termālie ūdeņi
izveidojuši baltas akmens terases
pelde termālajos baseinos
Heropoles apskate
pelde termālajos baseinos
senās Afrodīsijas svētnīcas apskate
pārbrauciens uz Kusadasi
kādreiz senās un slavenās pilsētas Efesas drupu apskate
Egejas jūras krastā, kur glabājas grieķu un romiešu kultūras
pēdas, kristīgajā tradīcijā – vieta, kur mūža pēdējos gadus
pavadījusi Dievmāte Marija.
Marijas mājas apskate
Sirince ciemata apskate
atpūta pie Egejas jūras
1 dienas ekskursija uz Grieķijas salu Samos Egejas jūrā
netālu no Turcijas piekrastes. Organizēsim uz vietas.
Aptuvenās izmaksas ~ 50 EUR. Samas sala ir grieķu
mitoloģijas galvenās dievietes Hēras dzimtene, kā arī
zinātnieka, ārsta, folozofa, politiķa Pitagora dzimtā vieta.
agra rīta brauciens uz Izmiras lidostu
10.00 – 11.05 lidojums Izmira – Stambula

naktsvieta
viesnīca Stambulā
And Hotel
viesnīca Goreme
Yiltok Hotel

viesnīca Goreme
Yiltok Hotel

viesnīca Konijā
Hotel Bera

viesnīca Pamukalē
Hotelis Uyum

viesnīca Kusadasi
Hotelis Arora

viesnīca Kusadasi
Hotelis Arora

viesnīca Kusadasi
Hotelis Arora
viesnīca Kusadasi
Hotelis Arora

•

svētd.

12.30 – 15.30 lidojums Stambula – Rīga

Ceļojuma izmaksas 1 personai Ls 495
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Izmaksās iekļauts:
avio biļete Rīga – Stambula – Rīga (Turcijas aviolīnijas), lidostu nodokļi
avio biļete Stambula – Kayseri un Izmira – Stambula (Turcijas avio līnijas), lidostu nodokļi
nakšņošana tūristu klases viesnīcās divvietīgos numuros, brokastis
• pārbraucieni ar autobusu saskaņā ar ceļojuma aprakstu
• grupas vadītāja pakalpojumi

Izmaksās nav iekļauts:
veselības apdrošināšana
ieejas maksas apskates vietās, izklaides pasākumu apmeklējumi
personīgie izdevumi
papildus ekskursijas, t.sk. uz Samos salu
dzeramnaudas šoferiem un apkalpojošam personālam

Pieteikšanās un apmaksa
Ls 190 avanss piesakoties
atlikusī summa līdz 13.03.

Ceļojuma dokumenti
LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, derīga vismaz 6 mēnešus pēc atgriešanās
LR pilsoņa pase, kas izdota līdz 2002.gada 30.jūnijam, vairs nav derīga ceļošanai

Grupas tikšanās notiks pirms brauciena un tiks izziņota
Pieteikšanās un papildus informācija
zina@impro.lv, ints@3saules.lv
tālrunis 29169605 (Zina), 29138161 (Ints)

Paredzamās papildus izmaksas
• Sofijas katedrāle (20 TRY – Turcijas liras)
• Goreme Nacionālais parks (20 TRY)
• Virpuļojošo Dervišu izrāde (precizēsim uz vietas)
• Heropolis (20 TRY)
• Afrodisisas (8 TRY)
• Efesa (20 TRY)
• ekskursija uz Samos salu (~ 50 Eur)
• pusdienām un/vai vakariņām ~ 10 Eur
• citiem papildus izdevumiem ~ 100 Eur
valūtas kurss: 1 LS atbilst ~ 3 Turcijas lirām
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