Toskāna gardēžiem ar vīnogu vākšanu
01.10. – 08.10.2016, 8 dienas, cena 1050 EUR
Apbrīnojami skaistas dabas ainavas, gadsimtiem sena arhitektūra, žilbinoša krāsu simfonija,
dienvidu saules iedvesmojošais siltums un toskāniešu savdabīgā vitalitāte…Cipreses, olīvkoki,
pakalni, kuros slejas nami ar dakstiņu jumtiem un lepni torņi, apstrādātie tīrumi, kas spožajos
saules staros izskatās kā dzintars… Toskānas iepazīšana būs balstīta uz ēdiena un vīna baudīšanu,
viesojoties pie vietējiem zemniekiem, kuri uzņems mūs ciemos, savās saimniecībās. Mēs varēsim
klaiņot pa mazajiem ciematiņiem, kuru nosaukumus nevaram īsti pat izrunāt… Šeit ir gardēžu
paradīze – te viss arī notiek lēnām, nesteidzoties. Bet mēs mēģināsim tikt dziļāk Toskānas iekšienē.
Te būs arī slavenās pilsētas – Florence, Sjēna, un te būs lauki, kur viss ir patiesi…
Šis ir brauciens tiem, kam Itālija ir sirdī… Un mēs iemīlēsim to arvien vairāk… gan skaistos kalnus,
vīnogulāju laukus, mazpilsētas, pīniju un ciprešu audzes, omulīgos krodziņus… Baudīsim visu –
meklēsim trifeles, noskaidrosim kā top īstais lardo speķis, sīpolu ievārījums un īsts pekorīno siers,
garšosim izslavētos Toskānas vīnus, lēnās pastaigās baudīsim saldējumu, nogaršosim arī grapu,
dzersim gardu kapučīno, ēdīsim pastu dažādos veidos, mandeļu cepumus… Apgūsim itāļu valodu
un sāksim ar: Bellisimo, bonissimo un Salute!

1.diena. Toskāna mūs sauc
 Lidojums Rīga – Milāna
 Transfērs uz 3* viesnīcu Toskānā, kur Jūs sajutīsiet, ka esiet gaidīts
 Vakarā dosimies uz vienu no jaukākajiem Toskānas lauku restorāniem, lai iepazītos ar vietējās
virtuves labumiem! Būs gardi, nudien!
2.diena. Kjanti reģions
 Kjanti ir viens no slavenākajiem Itālijas vīna reģioniem, bet šeit vīni ir ļoti dažādi, tāpēc garšosim
un trenēsimies tos atšķirt un novērtēt! Gadsimtiem ilgi te darina vīnu, tā ir viņu ikdiena, jo
gandrīz katrā lauku mājā ir neliels pagrabs, kur iztur Kjantī. Un, protams, slavenākās vīna
darītavas ar milzīgiem panākumiem startē vīna tirgos visā pasaulē
 Pirmā iepazīšanās ar Kjanti Classico vīniem senajā Castello di Verranzano, senajā pilī, kas
izvietojusies vīnogulāju ieskautā vietā, kur gadu simtiem tiek darināts vīns. Stāstīs par to kā reiz
bija un kā vēl šodien darina vīnu… Laiks nogaršot!
 Pusdienās paredzēta viesošanās pie vissenākā miesnieka, lai iepazītos ar Toskānas gaļas
delikatesēm. Un te baudīsim arī pusdienas, jo saimnieks Dario Cecchini cels galdā gardāko kas
šodien sagatavots īpaši priekš mums. Uz šejieni brauc visi, kam svarīga laba, svaiga un garda
gaļas produkcija.
 Kafijas pauze senajā Greve in Chianti pilsētiņā, kas atkal apstiprinās, ka laukos ir viss kārtībā!
 Laiks doties noskaidrot kā lasa vīnogas! Tāpēc dosimies uz privāto vīna darītavu, kur saimnieks
ļaus mums piedalīties šai procesā… Un beigās, protams, nogaršosim pagājušā gada ražu, jau
nogatavinātu!

 Čertaldo vecpilsēta, kurā savulaik strādājis rakstnieks Džovani Bokačo, kurš sarakstījis
Dekameronu. Te nogaršosim slaveno sīpolu ievārījumu, kuru ēd kopā ar sieru. Tā ir delikatese,
un nekur citur Jūs tādu nedabūsiet! Bet, protams, ar glāzi vīna!
 Čertaldo vecpilsēta sasniedzama tikai ar funikulieri, tā kā atkal kāds piedzīvojums
3.diena. Torņu pilsētās
 Laiks doties noskaidrot kā lasa vīnogas! Tāpēc dosimies uz privāto vīna darītavu, kur saimnieks
ļaus mums piedalīties šai procesā… Un beigās, protams, nogaršosim pagājušā gada ražu, jau
nogatavinātu!
 Trifeļu medības. Dosimies ekskursijā ar suņiem meklēt trifeles, ja arī neatradīsim, tad vienalga
uzzināsim visu par tām, un vismaz nogaršosim īstas Toskānas trifeles
 Sandžimijāno vecpilsētā, dosimies pastaigā, lai iepazītos ar viduslaiku dzīvi Itālijā. Te noteikti
jānobauda baltais vīns Vernaccia di San Gimigniano par kuru bija rakstījis Dante Aligjēri jau savā
„Dievišķajā Komēdijā” un labākais saldējums Itālijā – ar tomātu vai šampanieša garšu. Izvēle ir
daudzveidīga, katrs atradīs sev tīkamo!
4.diena. Florence - tas vienkārši ir Toskānas sirdspuksts
 Jūs varēsiet redzēt visas vietas, pateicoties kurām Florence ir kļuvusi slavena visā pasaulē. Kopā
pabūsim gan Florences garīgajā sirdī, kur atrodas tādas Katedrāle kā Baptistērijs, Džotto zvanu
tornis, un Siņjorijas laukums, kas ir kā muzejs zem atklātas debess un no kurienes paveras
Palacco Vekjo, kas jau gadsimtiem ilgi simbolizē pilsētas politiskās un sabiedriskās dzīves centru
 Atgriezīsimies pagātnē, lai izprastu, kā cilvēki šeit dzīvoja viduslaikos! Redzēsim viņu mājas,
iztēlosimies intrigas, mīlas stāstus un pilsētas tradīcijas
 Renesanse Florencē ir saistīta ar klasiskās mākslas un kultūras atklājumiem. Dzirdēsiet arī
leģendas un stāstus par neskaitāmajiem šī perioda namiem, pilīm un to īpašniekiem
 Florence un lielais ģēnijs ir divas nedalāmas lietas. Domāju, ka katra mākslinieka, mākslas
akadēmijas studenta, mākslas cienītāja sapnis ir iepazīties ar šī ģēnija, tā saukto, nepabeigto
stilu. Dzirdēsiet šī ģēnija biogrāfiju. Kā arī par to, kā viņš visu mūžu ir cīnījies ar savu iekšējo ego
un to arī centies atainot savās skulptūrās
 Un nu jau laiks – kādai vīna glāzei un nelielai uzkodai kādā no Florences trattorijām
 Vakariņās piedāvājam īsto picas cepšanas kursu! Un, protams, ēdam, ko paši esam sacepuši!
5.diena. Toskānas ainavu dažādība
 Lai labāk varētu iepazīties ar Toskānas dabu, mums noteikti jādodas uz kalnaino Toskānu. Un
noteikti jāapmeklē viskvalitatīvākā baltā marmora raktuve pasaulē. Ekskursija marmora
raktuvēs, kur pats Mikelandželo ir braucis izvēlēties akmeni saviem darbiem. Šīs raktuves savu
marmoru piegādājušas gandrīz uz visām pasaules malām, lai rotātu skaistākos un dārgākos
namus!
 Kolonatas pilsētā dosimies nodegustēt viņu lepnumu Lardo Di Colonnata - slaveno speķi!
Slavens un dārgs tas ir tāpēc, ka to gatavo marmora vannās. Ekskursija vienā no saimniecībām
ar nelielām uzkodām, lai nogaršotu, kāds tas ir!
 Pēcpusdienā viesosimies vīna saimniecībā piejūras reģionā ar nelielu degustāciju!

6.diena. Sjēna un pavārklase
 Sjēnā nebūs tik daudz vēsturisku mākslas bagātību kā Florencē, tomēr arī šī viduslaiku pilsēta
ir unikāla ar savu izvietojumu - virknēm šauru un līkumotu ieliņu, kas izriet no gliemežvāka
formā veidotā Piazza del Campo
 Campo ir vieta, kur rit īstā dzīve; fonā izceļas Sjēnas gotiskā Palazzo Pubblico, kur atradīsiet
freskām rotātas zāles, kā arī cēlais Torre del Mangia tornis
 Brīvais laiks, iesakām nogaršot kādu tradicionālo našķi ar kapučīno
 Vakariņās tā saucamā Pavāru skola, kur pie piepildītas glāzes proseko mācīsimies gatavot
tradicionālos ēdienus, vismaz piecus, tātad gardas vakariņas pašu radītas ar vietējiem
produktiem un receptēm, un arī klāt Kjantī vīns!!! Salute!
7.diena. Šopings vai lūrings
 Outleta vai tirdzniecības centra apmeklējums
 Transfērs uz 3* viesnīcu pie Milānas lidostas
8.diena. Uz māju…
 Lidojums Milāna - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga-Milāna-Rīga (ekonomiskā klase, 20 kg nododamā bagāža, rokas bagāža 8 kg)
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, degvielas
izmaksas, stāvvietas)
 Dzīvošana 6 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm, divvietīgos numuros Toskānā un 1 nakts 3*
viesnīcā pie Milānas lidostas
 Vietējais gids latviešu valodā 5 dienas Toskānā
 Grupas vadītājs no Rīgas
 Ekskursijas pēc programmas
 Ceļojuma organizēšana
Ceļojums cenā neietilpst:











Chianti Classico vīna degustācija – 20 EUR
Pusdienas pie Miesnieka ~ 30 EUR
Vīnogu vākšana vīna saimnīecībā – 20 EUR
Picas gatavošanas kurss – 40 EUR
Funikulieris uz Certaldo un sīpolu ievārījuma degustācija 10 EUR
Trifeļu medības 30 EUR
Pavāru skola ar vakariņām – 40 EUR
Marmora raktuves – 10 EUR
Colonatas saimniecība ar uzkodām – 20 EUR
Vīna saimniecība ~ 20 EUR






Toskānas vakariņas - ~ 35 EUR
Ieeja baznīcās
Dzeramnauda šoferim
Apdrošināšana

Ievērībai:
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un
var mainīties.
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 140 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 15 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 Ceļojuma cena var pieaugt mainoties LR likumdošanai “Par PVN”, lidostu nodokļiem, kā arī
saistībā ar ASV dolāra kursa un degvielas cenas sadārdzinājumu.
 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pases vai ID kartei jābūt derīgai
3 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 425 EUR jāsamaksā līdz 01.08.2016.
 Pērējā summa 400 EUR jāsamaksā līdz 01.09.2016.

