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Opera Aīda – Veronas arēnā, Valpoličellas un 
Frančakortas vīna dārzi 

 12.07. – 15.07.2018, 4 dienas, cena 900 EUR  

Viens no lielākajiem mūsdienu operas brīvdabas piedzīvojumiem - balti rozā kaļķakmenī cirstā Arena 
di Verona! Mūzikas karaliene opera Aīda - Antonio Ghislanzoni librets, Dž. Verdi mūzika, Anna Anni 
kostīmi, tiks uzvesta šogad arēnā 16 reizes, tāpēc šoreiz esam klāt šajā burvīgajā notikumā, lai izbaudītu 
to visu zem klajas debess! Un 4 dienas būs bagātīgas ar lielisku ekskursiju programmu, ko sastādījām 
priekš tiem, kas jau Veneto reģionu un Lombardiju ir redzējuši, bet paskrējuši garām tādām skaistām 
vietām kā Izeo ezers, Gardas ezera mazpilsētas, Valpoličellas vīna ielejai, Frančakortas lepnajiem vīna 
dārziem! 3 naktis jaukā villā Valpoličellas vīna ielejas vidū, laiskoties pie baseina ar atdzesētu baltvīnu? 
Un kad tad vēl? Dzīve ir jāsvin katru dienu! 

 1.diena. Itālija pāris stundu attālumā  

 Lidojums Rīga – Milāna 
 Dodamies uz Izeo ezeru - brīnišķīgi skaistais ezers ir izcila pastaigu un atpūtas vieta! Tas ir dziļš un 

auksts, tādēļ peldēties tajā var nesanākt, bet izbraucieniem ar laivu vai kuģīti gan tas ir lielisks. Ezerā 
esošā sala – Monte Isola – ir lielākā Eiropā. Kāpsim uz kuģīša, lai tas mūs aizvestu uz salu… 

 Salā – varam doties pastaigās, vai mēs iesakām papusdienot Castello Oldofredi – kur speciāli priekš 
mums sagatavos ko īpaši gardu!  

 Atgriežamies ar kuģīti uz Sulzano – viens no senākajiem zvejnieku ciematiem pie ezera, kas redzams 
daudzās pastkartēs no ezera! Romantiska vieta!  

 Francciacorta – tas ir slavens un dārgs itāļu dzirkstošais vīns, ko audzē tikai šai reģionā pie ezera, 
gatavots pēc īstā šampanieša metodes, tāpēc laiks mums arī to nogaršot! Dodamies uz privāto 
saimniecību, lai nogaršotu izsmalcināto dzērienu! 

 Pārbrauciens uz Valpoličellas ieleju, iekārtošanās 3* agriturismo 

 2.diena. Gardas ezera noslēpumi  

 Gardas ezers ir pēc platības lielākais ezers Itālijas teritorijā. Atrodas Itālijas ziemeļos. Alpu ezers, 
veidojies  kā ledājs pēdējā ledus laikmeta beigu posmā. Lielākais no Alpu dienvidu nogāzes ezeriem. 
Ja vēlamies baudīt Itālijas mazpilsētu šarmu, dodamies uz Gardas ezera ziemeļu daļu. Austrumu 
krastā apmeklēsim nelielo pilsētiņu Malcesine, kuru rotā skaista viduslaiku pils Castello Scaligero. 
Šeit ir iespējams arī uzbraukt Monte Baldo kalnā ar trošu vagoniņu, un baudīt satriecošus skatus uz 
Gardas ezeru un apkārtējiem kalniem. Lazise – viena no kūrorta pērlēm, kur iesakām nobaudīt kādu 
Itālijas virtuves šedevrus – grilētu zivi no ezera?! Varbūt pat iespējams pabradāt siltajos ezera 
ūdeņos!  

 Atgriežoties – iebraucam Gardas reģiona vīna dārzos – lai atkal nogaršotu  vietējos vīnus, kas te tiek 
saules apspīdēti un labi noturēti! 

 Atgriešanās Valpoličellas vīna ielejā 

 3.diena. Veronas arēna ar Aīdu!  

 Pastaiga uz Valpoličellas vīna ieleju, lai dotos pie vietējā saimnieka un nogaršotu ar ko tad ir slaveni 
šie vīni? Un kāpēc gan nesvinēt dienu jau no rīta?  

 Brīvais laiks pie baseina ar skatu uz vīnogulājiem! Mazliet atpūtas pirms lielā notikuma! 
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 Transfērs uz Veronu! Pastaigājoties apskatīsim nozīmīgākās vietas pilsētā: jo Verona ir viens no 
Itālijas ziemeļu daļas nozīmīgākajiem tūrisma centriem. Pilsētas vēsturiskais centrs ir iekļauts 
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Pilsēta ir plašāk pazīstama ar Viljama Šekspīra stāstu Romeo 
un Džuljeta un pilsētā ir iespējams apskatīt Džuljetas māju, kurā atrodas Džuljetas bronzas statuja 
un Džuljetas balkons.  

 Brīvais laiks vakariņām kādā no omulīgajiem restorāniem vecpilsētā 
 Arena di Verona ir trešais lielākais antīkais amfiteātris - pēc Romas Kolizeja un Arena di Capua - kas 

saglabājies līdz mūsdienām. Ar 45 pakāpienu - sēdvietu rindām tas spējīgs ietilpināt 22 000 
skatītājus. Šodien mēs dodamies skatīties operu! Tas nudien ir vareni…  

 Pēc Operas transfērs uz Valpoličellas ieleju (15 km) 

 4.diena. Tik skaisti, es atgriezīšos drīz!  

 Vēls rīts, jo jāizguļas… 
 Bergamo ir maza, sena pilsētiņa Lombardijā. Pilsētas centrs ir pievilcīgs – ar gan mazākām, gan 

lielākām veclaicīgām bruģētām ieliņām, ar daudzām senatnīgām baznīcām un citām ēkām 
 Bergamo ir savdabīga uzbūve – daļa no pilsētas atrodas augšā kalnā, daļa no pilsētas atrodas lejā. 

Uz augšējo pilsētas daļu var nokļūt, ejot kalnā ar kājām vai pavisam vienkārši – uzbraucot augšā ar 
funikulieris. No augšas redzēsim,  cik skaists ir skats – lejā plešas pilsēta, māja pie mājas 

 Brīvajā laikā iesakām izgaršot Lombardijas gardumus: polentu, risoto, milānas šniceli vai gardās 
kūciņas… Katram pēc iespējām un vēlmēm!  

 Transfērs uz lidostu  
 Lidojums Milāna - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Milāna (Malpensa)  – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, 
ekonomiskā klase) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas, stāvvietas) 

 Dzīvošana 3 naktis  3* agriturismo/villā ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 Veronas Arēnas ieejas biļetes uz operu Aīda -  koncerta biļešu noformēšana un iegāde (Gradinata 

1.settore -  111 EUR plus tax) 
 Frančakortas dzirkstošā vīna degustācija 
 2 vīna degustācijas – Valpoličellā un pie Gardas ezera 
 Kuģītis uz Monte Isola – Izeo ezerā 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Pacēlājs kalnos, funikulieris Bergamo 
 Kopīgas īstas  pusdienas uz salas – 40 EUR 
 Personīgie izdevumi 
 Ieeja baznīcās 
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 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
120 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 12 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 300 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa 300 EUR jāsamaksā līdz 09.04.2018. 
 Pērējā summa 300 EUR jāsamaksā līdz 09.06.2018. 
 


