Lieldienas Sorento (Dienviditālija)
12.04. – 17.04.2017, 6 dienas, cena 850 EUR
Kampānija ir viens no slavenākajiem novadiem, jo te ir mutuļojošais Vezuvs, saulainais Sorento,
Senās Pompejas un daudz kas cits… Kampānijā atrodas Itālijas sirds. Tā pukstēšanu var dzirdēt
Neapolē, reģiona galvaspilsētā, pasaulē pazīstamajā Amalfi piekrastē, Pompejas pilsētas seno
drupu vidū, romantiskajās Kapri salā! Amalfi piekraste ir slavena ar kristāli tīru ūdeni un
apburošām pilsētām - Amalfi, Ravello, Skala, un Pozitano. Pastaigājoties pa to saulainām ieliņām,
Jūs izbaudīsiet ziedošo citronu koku skaistumu, Jūs pārsteigs kafejnīcu un restorānu bezgalīgais
daudzums, kur galdā tiek celtas zivis pa tiešo no jūras, austeres un mīdijas ar atdzesētu Falangīnas
baltvīnu. Uz Kampāniju gribas atgriezties atkal un atkal, un tā katru reizi pārsteidz Jūs ar kaut ko
līdz šim neredzēto. Te ir īstā vieta nogaršot bufalo mocarelu vai buratu un īsto picu! Dzzīve te rit
savu rāmu gaitu! La Dolce Vita!

1.diena, Uz Kampāniju





Lidojums Rīga – Roma
Pārbrauciens uz Sorento pussalu ( ~3h)
Iekārtošanās 3* viesnīcā
Laiks kādai glāzei Kampānijas baltvīna? Tā teikt esam galā! Brīvdienas var sākties!

2.diena, Kādi tad bija tie Imperatori?
 Pompejas – vēstures stunda vietējā gida pavadībā krievu valodā 2 h, kuras laikā Jūs uzzināsiet,
kā un kāpēc izzuda savulaik slavenā Romas imperatoru izklaides vieta Vezuva izvirduma dēļ
 Pusdienu pauzē iesakām nogaršot tipiskākos Kampānijas ēdienus vietējā restorānā, tā teikt,
uzkrājam spēkus, lai…
 Iekarojam Vezuva vulkāna krāteri, aptuveni 30 minūšu pastaiga līdz krātera malai, kurš reizēm
vēl „uzpīpē”, te jānogaršo vīns no Vezuva piekājes, saukts par Kristus asarām…
 Nakts 3* viesnīcā Sorento pussalā
3.diena, Kaprī sala
 Pilnas dienas ekskursija uz Kapri ( par papildus samaksu)
 Brauciens ar prāmi Sorento – Kapri – Sorento
 Kaprī sala vienmēr bijusi bagāto izklaides vieta, jau kopš Romas impērijas laikiem, beidzot ar
šodienas kinozvaigznēm. Te ir fantastiska daba, ainavas, skaistas villas, viss ko cilvēkam
vēlēties…
 Brauciens apkārt Kaprī salai ar kuģīti( ja laika apstākļi būs labvēlīgi), kad vērosim salu no jūras
puses, izbraucot cauri faraoni klintīm.... Tālāk dosimies ar minibusiņiem uz Anakapri pa
Mamma, Mia ceļu, kas ir viens no stāvākajiem serpentīniem, izbūvēts citronkoku un vīnogulāju
birzīs
 Aksela Muntes villa un pacēlājs Monte Solaro kalnā
 Kafijas pauze nesteidzīgajā Kaprī pilsētā, kur mazas bodītes un skaisti dārzi vilina uz pastaigām
un dzīves baudīšanu

 Atgriešanās Sorento
4.diena, Amalfi līcis
 Amalfi līcis – visainaviskākais ceļš, kas vijas ~ 1200 pagriezienos, kas nodrošinās mums burvīgas
ainavas visas dienas garumā. Šofera izveicība šodien mums lieti noder, jo ceļš ir noslogots, bet
aizraujošs
 Kafijas pauze senajā keramikas ražotnē, kas vēl šodien ar to nodarbojas, burvīgi izstrādājumi
sākot no uzpirksteņa beidzot ar servīzēm…
 Fotopauze virs Pozitāno ciematiņa, ko bagātnieki izvēlējušies kā savu vasaras atpūtas vietu
 Amalfi senā flotes pilsēta, kas bagāta ar savu baznīcu un pilsētas mūriem, un mazajiem ielu
labirintiem…
 Pusdienas iesakām Skalas pilsētiņā uz klintsraga ar burvīgu ainavu uz Ravello. Te iesakām
nogaršot pastu ar mīdijām…
 Ravello – vēl viena skaista pilsēta, kas slavena ar mūzikas festivālu un villām… atvadas no Amalfi
līča – glāze vīna galvenajā laukumā?
 Nakts 3* viesnīcā Sorento pussalā
5.diena, Sorento un īsta pica
 Šodien piedāvājam doties uz ekskursijā uz laukiem ( par papildus samaksu) – iepazīt kā aug
slavenie Amalfi citroni, nogaršot īstu mocarellu un vēl piedāvājam – meistarklasi – picu cepšanā!
Šī būs Jums lieliska iespēja gatavot vienu no slavenākajiem Itālijas ēdieniem picu, kas radies
Kampānijā, Neapolē. Jautrība un zināšanas nekad nav par daudz!
 Vakara pastaiga - Sorento – kurš gan nezina seno latviešu dziesmu par Sorento? Laiks beidzot
to iepazīt…
 Nakts 3* Sorento pussalā
6.diena, Neapoles skaistums un posts
 Neapole – Kampānijas galvaspilsēta, lai kā arī te būtu – tā ir jāredz, vēstures bagāta un sen,
mūžīga… Tā ir īpaša – jo tā ir Neapole… Ekskursija ar vietējo gidu, kuras laikā atklāsim daudz
jaunu un interesantu vietu!
 Kafijas pauze pilsētas galvenajā laukumā…
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Roma - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Roma – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, ekonomiskā klase)
 Dzīvošana 5 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm
Sorento pussalā
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas
ceļi, degvielas izmaksas, autostāvvietas)
 Ekskursijas pēc programmas
 Ekskursijas Pompejās un Neapolē ar vietējo gidu krievu valodā

 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi
 Ceļojuma organizēšana
Ceļojuma cenā neietilpst:
 Pompejas – 12 EUR, 65+ par brīvu
 Vezuvs – Nacionālais parks – 12 EUR
 Kaprī sala – 110 EUR (prāmis, Muntes villa, pacēlājs kalnos, laiva apkārt salai, transporta
pakalpojumi minibusiņi privātie uz vietas salā)
 Amalfi baznīca – 2 EUR
 Ekskursija uz laukiem ar pusdienām – 75 EUR
 Dzeramnauda šoferim
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā.
Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 150 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 13 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. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai
3 mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma.
Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 400 EUR jāsamaksā līdz 06.02.2017.
 Pārējā summa EUR jāsamaksā līdz 12.03.2017.

