EKSKURSIJAS KORFU
Akvaparks
Lielums tomēr ir no svara! Tāpēc tūristi, ja vien rodas
tāda iespēja, visbiežāk dos priekšroku milzīgiem,
mūsdienīgi aprīkotiem ūdensatrakciju parkiem, kuros
var izbaudīt lielu skaitu atrakciju. Tūristus, kas atpūšas
Korfu salā, viesmīlīgi uzņems ūdensatrakciju parks
"Aqualand", bet tūristiem, kas atpūšas Кrētā, piejami
divi ūdensatrakciju parki "Aquasplash" un "Water
City", bet Rodā - "The Water Park".
Ūdensizklaides, kafejnīcas un bāri vairos lieliskos
atpūtas iespaidus gan lieliem, gan maziem!
Ekskursijas ilgums: pusdiena.
Barbati pludmale
Vismazāk nogurdinošā Korfu ekskursija ir brauciens uz
Barbati – skaisto, oļaino pludmali, kas stiepjas tālu gar
salas austrumu piekrasti. Pārsteidzoši dzidrā ūdens dēļ
tā tiek dēvēta par pērļu pludmali. Pludmale atrodas
salas augstākā kalna – Pandokratora pakājē un to
ieskauj ēnaina olīvu birzs. Te ir daudz dažāda lieluma
restorānu, kā arī iespēja izbaudīt vai visus esošos
ūdenssporta veidus. Jums nebūs garlaicīgi!

Ekskursija uz Albāniju
Kad gan vēl būs izdevība nokļūt šajā brīnišķajā un mazpazīstamajā valstī! Turklāt tā ir ne vien skaista
zeme – mežiem apaugušās klinšu nogāzes ir pavisam cieši piekļāvušās oļu pludmalēm, bet arī valsts ar
bagātu vēsturi.
No Korfu Jūs ar prāmi dosieties uz Albānijas dienvidu vārtiem – Sarandu, bet tālāk jau ar autobusu līdz
slavenajam Butrinti arheoloģiskajam rezervātam, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un
vēsturiskā nozīmīguma, kā arī arheoloģisko atradumu bagātības ziņā var sacensties pat ar slaveno Troju.
Butrotumas pilsētu, ko m.ē. 7. gadsimtā dibināja grieķi, vēlāk iekaroja romieši. Šeit vēl tagad aplūkojams
milzīgs amfiteātris, apskatāmas romiešu termas, oriģinālās baptistērijas grīdas, kas veidotas kā mozaīka,
kā arī sabiedrisko un dzīvojamo ēku drupas.
Pēc tam autobuss dosies atpakaļ uz Sarandu. Pēc lenča piekrastes restorānā (iekļauts cenā) Jums būs
brīvais laiks, lai savā nodabā iepazītos ar šo jauko kūrortpilsētu.
Ekskursijas ilgums: visa diena.
Garuna – Ajosjeorja – Benitse
Tas ir ceļojums uz ”nepieradināto” Grieķiju, kur katrs ceļa
pagrieziens atklāj satriecošus skatus gan uz jūru, gan
ielejās izkaisītajiem nelielajiem ciematiņiem. Garuna ir
viens no tiem, un tieši no šejienes Jūs varēsiet skatīt vietu,
kur Jonijas jūra tiekas ar Vidusjūru. Tālākais ceļš ved uz
vienu no labākajām salas pludmalēm – Agios Geórgios,
kur varēsiet nodoties atpūtai un peldei.
Atpakaļceļā paredzēta pietura tūristu iecienītajā zvejnieku
ciematiņā Benitsē, kur iespējams baudīt atpūtu, iedzert
kafiju vai veldzēties ar vīnu.

Korfu salas apskates ekskursija
Jūs apskatīsiet Kerkīras pilsētu, apmeklēsiet Sv. Spiridona baznīcu – vienu no svarīgākajām salas kulta
celtnēm. Sekos pastaiga pa Listonas ielu un Spianādas laukumu – vietām, kur labi iepirkties. Pēc tam Jūs
dosieties jūrā ar kuģīti „Calipso Stars”, lai noskatītos šovu, kuru Jums sarīkos dresēti kotiki. Priecāsies
gan lieli, gan mazi!
Uzmanību! Ekskursiju cenām ir informatīvs raksturs. Tās var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma un
var atšķirties atkarībā no reģiona, kurā atrodas viesnīca.
Korfu salas apskates ekskursija: Ahilleja pils, Paleokastritsa,
Kastelino
Sniegbaltā pils, kas būvēta par godu romantiskajai skaistulei –
Austrijas imperatorei Sisī – būs pirmā apstāšanās Jūsu ceļā.
Pabraukuši garām vecajam zvejnieku ciemam Sinaradesai, Jūs
dosieties uz Paleokastritsu – vienu no skaistākajiem salas
kūrortiem, kur melnu klinšu ieskautās smilšu pludmales dziļi
paslēpušās aiz mežiem apaugušiem pauguriem. Šeit ceļotājiem
būs iespēja skatīt vēl vienu salas pērli – 1228. gadā uzcelto Moní
Theotókou jeb „Dzīvības avota” klosteri.
Jums būs brīvs laiks, kad nonāksiet Kastelino. Atpakaļceļā no
kalnu augstuma pavērsies lielisks skats uz Ropas ieleju – lielāko Korfu plato.
Ekskursijas ilgums: visa diena.
Paksija un Antipaksija
Vienas dienas jūras ceļojums. Kuģītis Jūs aizvedīs uz Paksas salu, kur Jūs apmeklēsiet Haijosas pilsētu,
lai vienas stundas laikā varētu atpūsties un izpeldēties. Tālāk Jūs dosieties uz Antipaksiju, kur arī varēsiet
atpūsties, izpeldēties un ieturēt pusdienas (~ 1,5-2 stundas).
Atceļā būs vēl viena apstāšanās pie Zilās lagūnas (Antipaksijā), kur varēsiet baudīt peldi no kuģa klāja.
Pēc tam apmēram 2 stundu ceļš līdz Korfu ostai.
Uzmanību! Ekskursiju cenām ir informatīvs raksturs. Tās var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma un
var atšķirties atkarībā no reģiona, kurā atrodas viesnīca.
Saviesīgs vakars grieķu stilā Korfu salā
Kas gan būtu atpūta bez saviesīgas pulcēšanās grieķu stilā?
Slavenākajā Korfu tavernā „Tripa”, kas darbojas jau apmēram 150
gadus, joprojām var nobaudīt vietējos ēdienus, paklausīties
tradicionālo mūziku, papriecāties par dejotājiem un arī pašiem
laisties dejā. Runā, ka pat slavenais kuģu magnāts un miljardieris
Onasis šeit nav spējis atturēties no dejas!
Ekskursijas ilgums: vakars.

Senā Korfu un Mon Repos rezidence
Korfu – salas galvaspilsēta – tiek dēvēta arī par Kerkīru. Tā izvietojusies uz nelielas pussalas un
neapšaubāmi ir viena no skaistākajām Eiropas pilsētām. Korfu centru no divām pusēm ieskauj venēciešu
cietokšņi, un tā joprojām ir dzīva viduslaiku pilsēta ar juceklīgi vītu gājēju ieliņu tīklu, kas ceļiniekus
aizved līdz elegantām arkādēm, kapelām, nelieliem un lieliem koptiem un labiekārtotiem laukumiem,
bizantiešu baznīcām, venēciešu celtām kāpnēm un strūklakām.
Ekskursijā iekļauts arī kādreizējās Grieķijas karaļu vasaras rezidences – villas Mon Repos, kas atrodas
skaista parka ielokā, apmeklējums.
Trumpeta un Aharavi
No romantiskā kalnu ceļa, kas ved uz Trumpeta virsotni, paveras fascinējošas ainavas gan uz salas
ziemeļu, gan dienvidu daļu. Ceļš vispirms aizvedīs uz septiņus kilometrus garo Aharavi smilšu pludmali,
bet tālāk uz Kasiopi zvejnieku ciematiņu, kur paredzēts brīvais laiks un atpūta. Atpakaļceļā Jūsu ceļš
aizvīsies gar Kulura un Kalami pludmalēm, kur ieplānota apstāšanās.

