Lieldienas Ziemeļitālijā
12.04. – 17.04.2017, 6 dienas, cena 850 EUR
Dabas skaistumam nav apjoma. To nevar aprakstīt, to vajag izbaudīt! Ziemeļitālijas ezeri ir tik
dažādi, tāpēc gandrīz katru dienu cits ezers, citas krāsas, citas ainavas, citi gardumi un citi vīni!
Auglīgās ielejas pat Alpu piekājē dod labas ražas gardajiem vīniem un bagātīgajiem augļu dārziem
Gardas ezera krastos. Madžores ezers pārsteigs ar saviem Ēdenes dārziem, un gardajām forelēm!
Komo ezers lepojas ar savām villām, bet mazāk pazīstamais Ortas ezers pievilina klusuma mīļus.
Alpu kalnu ainavas, gardie ēdieni, labs vīns, kas īsām brīvdienām vēl vairāk vajadzīgs?
Izbraucieni ar kuģīšiem, mazās skaistās pilsētiņas ezeru krastos, iespējama pelde kādā no
ezeriem, ciemošanās pie vietējiem saimniekiem. Visapkārt skaistums bezgalīgs!
Neatklātais Novaras vīna reģions mūs gaida, un kārtīga izēšanās Pjemontiešu gaumē arīdzan!

1.diena, Bagātās pilsētas
 Lidojums Rīga – Milāna
 Milāna – modes, dizaina, operas un citu nozīmīgu vietu meka… Te dzīve kūsā, te rit bizness, te
viss notiek! Lai arī kā paliela artērija Milāna iesūc sevī bagātos, visiem, kas te ierodas ir ko darīt
un iepazīt! Slavenais Doms, La Scala operas nams, Navigli kanālu rajons, iepirkšanās, gardas
uzkodas… Tas viss vienkopus! Tāpēc dosimies pastaigā, lai sajustu Milānas auru!
 Bergamo – viena no jaukākajām Lombardijas kalnu pilsētām, kur dzīve rit savu mierīgu itālisku
gaitu… Laiks glāzei aperol špric un kādai gardai uzkodai… Izbaudām un nesteidzamies!
 Pārbrauciens uz Gardas ezera zemi!
 Gardas ezers ir viens no lielākajiem Itālijas ezeriem, kas ieaudzis kalnos, ar burvīgām ainavām,
maziem ciematiņiem, sniegotām kalnu virsotnēm, citronkoku birztalām un viesmīlīgiem
cilvēkiem!
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Gardas ezera krastos
2.diena, Gardas ezers
 Sirmione – Gardas ezera pērle! Tā atrodas uz saliņas, kas ar tiltiņu pievienota sauszemei, te ir
burvīgi nocietinājuma mūri, te jauka pludmale, te ir skaistas mazas ieliņas, te ir jāklaiņo un
jābauda!
 Brauciens ar motorlaivām apkārt Sirmiones salai, kuras laikā būs iespēja izbaudīt skaistas
ainavas, un iespējams arī kapteiņa dziesmu!
 Brīvais laiks, lai nogaršotu īstas brusketas omulīgajos krodziņos, īstu gardu saldējumu, jo te tas
top īpaši gards. Noteikti jānogaršo lemončello no vietējās apkaimes citroniem! Tāpat iesakām
doties pastaigās pa saliņu vai ļauties kāju peldei ezera veselīgajos ūdeņos!
 Pēcpusdienā dodamies viesos pie vienas no slavenākajām un jaukākajām vīndarēm Sirmionē!
Te būs atkal citi vīni, ko garšot, pamatā baltvīni un rosē! Bet uz vietas stāsts un tad jau… Un kopā
ar gardām pusdienām! Izbaudām lēnām un nesteidzoties!
 Nakts 3* viesnīcā Gardas ezera krastos

3.diena, Komo ezers
 Komo ezers ir pašu vietējo iecienītākā atpūtas vieta, bagāto Milāniešu vasarnīcu rajons.
Pārsteidzoši skaistas villas jau gadsimtiem sen ir celtas ezera krastos. Lai izbaudītu Komo ezera
burvību, ir jākāpj uz kuģīša!
 Brauciens ar kuģīti pa Komo ezeru līdz Bellagio – Komo ezera pērlei, īsti itāliskai mazpilsētai ar
skaistām mazām ieliņām un krodziņiem. Vai jau esat nogaršojuši kapučino un kaneloni?
 Vērojot skaistās bagātnieku villas pārbrauciens ar kuģīti uz Komo. Šo reģionu sev par vasaras
mājām izvēlējušās daudzas pasaules zvaigznes, arī Džordžs Klūnijs un Stings.
 Pastaiga pa Komo, kas slavena ar savu katedrāli un labiem zīmolu veikaliem, kafijas pauze kādā
no Komo pilsētas tratorijām, kur iesakām nogaršot Prosecco.
 Nakts 3* viesnīcā pie Madžores ezera
4.diena, Alpi un Orta ezers
 Izbrauciens pēc ainavu medībām! Jā, tie ir Alpi, kas mūs sagaida!
 Dosimies uz Monte Rosas kalnu masīvu, kas iespējams vēl glabās sniegu pašās virsotnēs! Ja laika
apstākļi būs labvēlīgi – dosimies kalnos ar kādu no pacēlājiem!
 Kafijas pauze romantiskajā un izolētajā pierobežas pilsētiņā Macugnaga 1327.m.v.j.l., kas
skaitās viens no Pjemontas romantiskākajiem Alpu ciematiem, ar senajām koka mājiņām!
 Neatklātais noslēpums – Ortas ezers, kas atrodas Orta San Giulio krastos ar viduslaiku centru,
kas slēgts satiksmei. Atstāsim autobusu un dosimies tālāk ar kājām… pa mazām ieliņām, lai tiktu
līdz mazajai ostiņai
 Kāpsim uz kuģīša, kas mūs aizvedīs uz mazo idillisko San Giulio saliņu!
 Nakts 3* viesnīcā pie Madžores ezera
5.diena, Madžores ezers
 Madžores ezers pieder Romantiķiem – te ir vienreizēji jauka aura, skaisti skati un vēl omulīgi
vietējie! Katrs, kas reiz te bijis, vēlas atgriezties! Ezers, kas atrodas uz divu valstu robežas – savu
lielāko skaistumu dāvājis Itālijai.
 Brauciens ar kuģīti uz 3 salām Madžores ezerā. Divas no tām pieder senajai Borromeo dzimtai,
kuri tur uzcēla pilis un iekārtoja skaistus dārzus, kas tagad ir pieejami apskatei. Burvīgi iekārtotie
dārzi liks sajusties kā Paradīzē, iespējams satiksim vietējo skaistuli pāvu, kas sargā vienu no
salām – Isla Madre. Savukārt pils apmeklējums liks sajust senatnes dvesmu un palūkoties kā
dzīvoja turīgie itāļi pirms 100 gadiem. Pusdienot iesakām mazajā zvejnieku ciematiņā uz salas,
kas piedāvā Madžores ezera gardumus – foreles un citas zivis kopā ar atdzesētu baltvīnu
 Nakts 3* viesnīcā pie Madžores ezera
6.diena, Ortas ezers
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Milāna - Rīga

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Milāna – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, ekonomiskā klase)
 Dzīvošana 5 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm (2
nakstis Gardas ezera krastos, 3 naktis Madžores ezera krastos).
 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas
ceļi, degvielas izmaksas, autostāvvietas).
 Ekskursijas pēc programmas.
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi.
 Ceļojuma organizēšana.
Ceļojuma cenā neietilpst:









Vīna degustācija Sirmione ar kārtīgām pusdienām - 35 EUR
Brauciens ar motorlaivu Sirmione – 12 EUR
Brauciens ar kuģīti pa Komo ezeru ~20 EUR
Kuģis pa Madžores ezeru uz salām, un ieejas biļetes 2 pilīs ar dārziem - ~43 EUR
Ortas ezerā kuģītis – 3 EUR
Pacēlājs no 17 EUR ( atkarīgs no laika apstākļiem)
Dzeramnauda šoferim
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā.

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 120 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 18 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 17.03.2017.

