Ligūrija, Umbrija, Toskāna
20.07. – 26.07.2020, 7 dienas, cena 1200 EUR
Ligūrija atrodas pretī Tirēnu jūrai, veido iespaidīgu loku. Tas ir kalnains un paugurains reģions, kas
ietver sevī daļu no Ligūrijas Apenīniem, kuru klintsragi atrodas viscaur jūrā, atstājot minimālu vietu
līdzenumiem, kas veido šauru krastmalu. Šeit aplūkojamas lieliskas ainavas. Mūsu galamērķis Riviera di
Levante zemes strēle ir pazīstama kā „Le Cinque Terre” un joprojām kalpo kā simbols neskartai ainavai.
Šis reģions ir dabas brīnums, kur aug vīnogas un olīvas, ganās aitas, kur tiek darināts slavenākais pesto
visā pasaulē! Mazie ciematiņi, kas uzkarināti uz klints ragiem ar krāsainajiem namiņiem, liks sajusties
kā sendienās.
Benigni, Da Vinči, “Zem Toskanas saules” visi šie vardi tiks pieminēti tieši šajā ceļojumā! Un redzēsim
vietas, kas ar tiem ir saistītas. 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… Šis ir brauciens tiem, kam Itālija ir sirdī… Un
mēs varēsim iemīlēties tajā arvien vairāk… Visā… gan skaistajos kalnos, vīnogulāju laukos, mazpilsētās,
pīniju un ciprešu audzēs, omulīgajos krodziņos…
Zaļā Umbrija pārsteigs ikvienu mazpilsētu mīļotāju, jo te tās ir burvīgas. Laiks beidzot tās iepazīt…

1.diena. Ligūrija
 Lidojums Rīga – Milāna
 Ligūrija ir vienlaicīgi viesmīlīga un skarba, izvietota starp kalniem un jūru, kur cilvēka dzimtai ir
bijis grūti jācīnās par katru zemes centimetru, kurš ir ticis kultivēts olīvu un vīnogu audzēšanai. Tieši
tādēļ šīs zemes burvību var pilnībā novērtēt tikai tie, kas prot ievērot sīkās detaļas. Savukārt jūras
skaistumu saredzēt ir vienkārši - uz nogāzēm izvietoto māju puduru pasteļkrāsas izceļas Vidusjūras
bagāto un krāšņo mežu vidū. Kalnu nogāzes bieži izbeidzas pie smaragda krāsas līcīšiem, kur ir
izvietojušies senseni ciematiņi un laivu piestātnes. Izkāpjot krastā, ceļotājus aplenc reibinošu smaržu
mākonis. Kastaņu aromātu nomaina maizes smarža, kas nāk no mazajām, kalnā kāpjošajām ieliņām,
kamēr mirtes aromāts mijas ar ģerāniju smaržu. Ir neiespējami nepakļauties šīs jūras apskalotās
zemes lauku maigās garšas burvībai
 Dženova – senā jūras karaliene! Ekskursija pilsētā ar vietējo gidu!
 Vakara pastaiga Camogli – viens no skaistākajiem ciemiem Ligūrijā, kuru iecienījuši vietējie… Senā
baznīca, omulīgie restorāni ar jūras veltēm sortimentā, pelde jūrā? Katram pēc sajūtām!
 Nakts 3* viesnīcā Ligūrijā

2.diena, Ligūrija
 Pilnas dienas ekskursija pa Činkve Terres nacionālo parku, brauciens gan ar kuģīti, un iespējama
pelde jūrā! Činkve terre – izcils Dieva meistardarbs – plaši aizsargāts apgabals, kur atrodama
neparasta skaistuma vide! Te ir pārstāvēta visa veģetācija – kastaņkoku meži, Vidusjūras meži,
zemeņkoki, virši, mirtes, priedulāji, timiāni, kaktusi u.c. Pieci ciemati, kas uzkārušies uz stāvajām
klintīm pavisam nesen pievienoti reālai dzīvei, vēljoprojām saglabājuši savu burvību! Tāpēc dosimies
iepazīt šo dabas varenību! Pusdienās iesakām nogaršot Ligūrijas rozā vīnu un pastu ar pesto –
Ligūrijas lepnumu Monterosso ciematā
 Nakts 3* viesnīcā Toskānā
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3.diena, Toskāna mazpilsētas
 Toskānā ir pievilcīgas, ar mākslu piepildītas vēsturiskas pilsētas, te ir daudz gardu lietu, skaistu
vietu…
 Voltēra - sena Etrusku pilsēta, kurā ir uzņemta arī mūsdienu populārā filma "Krēsla", balta alabastra
pilsētiņa ar veikaliņiem un darbnīcām ... Ja kādam būs vēlēšanas varēs apmeklēt arī Etrusku muzeju
Viena no retajam vietām, kur pilsētas mūros var pieskarties VI vai III gs. p.m.ē. seniem akmeņiem,
apskatīt sena romiešu teātra paliekas ... Brīvais laiks glāzei Toskānas vīna un kādai gardai uzkodai
vietējos krodziņos
 Certaldo – senā Bokačo pilsēta, kur ar funikulieri dosimies augšā uz vecpilsētu, lai nogaršotu slaveno
sīpolu zafti…
 Sandžimijāno – torņu pilsēta, kur dodamies nogaršot labāko saldējumu pasaulē…
 Nakts 3* viesnīcā Toskānā

4.diena. Toskāna
 Dosimies uz Leonarda Da Viņči māju, kur lielais ģēnijs dzimis, kas atrodas skaistā olīvkoku ielejā.
Tad brauksim uz pilsētu Vinči, kas devusi vārdu tam pašam ģēnijam, apskatīsim baznīcu, kur viņš
kristīts, apmeklēsim muzeju un uzzināsim daudz interesanta par dižo cilvēku
 Cerreto Guidi – Mediči pils – un stāsts par Mediči dzimtu!
 Atvadās no Toskānas – pavārklase – piedāvāsim iemācīties kaut ko gardu pagatavot no vietējiem
labumiem, profesionāla meistara pavadībā, un ar pilnu proseko glāzi rokās. Šis nu būs viens jautrs
piedzīvojums ar gardām vakariņām! (Par papildus samaksu)
 Atgriešanās 3* viesnīcā Toskānā

5.diena. Toskāna - Umbrija
 Kortona, protams, pēc filmas uz šo pilsētu brauc tūristi no visas pasaules malām. Tad jau jāredz arī
mums! Zem pilsētas mūriem skaists skats uz Trasimeno ezeru. Un, protams, brīvajā laika varēsiet
baudīt glāzi vīna mazajos omulīgajos pilsētas bāros!
 Umbrija - vienīgais reģions Itālijā, kam nav ne pieejas jūrai, ne robežas ar ārvalstīm. Iespējams, tieši
tāpēc Umbrija pagaidām palikusi tūristu uzmanības paēnā. No otras puses, labi, ka tā, jo Umbrijā
paveras īsta paradīze gardēžiem — gan gastronomijas, gan dzīves baudītājiem. „Itālijas zaļo sirdi”.
Mūsdienās Umbrija, kas daudzus gadu desmitus īpaši tūrisma nozarē ir bijusi atstāta novārtā, šodien
lēnām iekaro tūristu sirdis un vēderus kā vēl viens labs reģions Itālijas kartē, kurš, starp citu, atrodas
kaimiņos visiem tik zināmajai, bet nu jau gana komerciālajai Toskānai. Zaļa un ļoti mierīga vieta, kā
laukos, kur laiks apstājies! Šai ainavā ir lauki un meži, kuros vijas viduslaiku pilsētiņas, kas dzīvo
rāmu, laisku dzīvi, nekur nesteidzas, ja nu vienīgi uz ēšanu…
 Spello – īsta pērle, kas pilnībā noslēpusies kalna virsotne aiz viduslaiku mūriem. Pilsētiņa ieguva
atpazīstamību ar savām ziedu kompozīcijām, kuras rotā nelielo namu – torņu balkonus, lieveņus un
trotuārus pie tām
 Laiks noskaidrot kādus vīnus darina Umbrijā, protams, tos nogaršojot – īpaši jāpiemin slavenais
Sagratīno vīns, tāpēc dosimies uz vietējo saimniecību lai to visu nogaršotu
 Nakts 3* viesnīcā Umbrijā
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6.diena. Umbrija
 Montefalko pilsētiņa, kuru apciemoja Fridrihs Barbarosa. Šim valdniekam patika medības ar
piekūniem, tā pilsētiņa ieguva savu nosaukumu (Montefalko – piekūnu kalns). No Montefalko mūriem
un torņiem labā laikā paveras skats uz 7 Umbrijas pilsētām Spoletto. Trevi, Foliņo, Spello, Asīzēm,
Bevāniju un Perudžu. Iesakām nogaršot glāzi Montefalko vīna ar kādām uzkodām vietējās tratorijās
 Tālāk mūs sagaida Marmora ūdenskritums – kur katrs pēc savām iespējām var pakāpties tam tuvāk.
Viens varens svaigums siltajā vasarā
 Senā Narni ir saglabājusi viduslaiku elpu. Šaurās ieliņas un senās ēkas, kaut kur šeit norisinājās arī
Nārnijas hroniku darbības
 Atgriešanās 3* viesnīcā Umbrijā

7.diena Umbrija
 Villa Lante pārsteidz ar zaļiem labirintiem un ūdens spēli daudzajās strūklakās. Arhitekta Jakopo
Barozi da Vinjola projektēto manierisma stila pili un parku izveidoja pēc kardināla Džanfrančesko
Gamblāra pasūtījuma. Savu tagadējo nosaukumu Villa Lante ieguva gadsimtu vēlāk, kad tā pārgāja
Bomarco hercoga Ipolito Lante Montefeltro della Rovere īpašumā
 Baņoredžio ir izmirstošs ciemats kalna galā, kur var nokļūt tikai pa 1965. gadā celto 300 m garu tiltu,
no kur apveras brīnišķīgi skati. Pirms apm. 2500 gadiem etrusku dibinātā pilsētiņa ir saglabājusi
viduslaiku šarmu un ir sajūta, ka esam nokļuvuši pasakā par Ērkšķrozīti. Iesakām nobaudīt kafiju, un
tradicionālo brusketu var nogaršot 500 gadu vecā tratorijā. Katru gadu, jūnija pirmajā svētdienā un
septembra otrajā svētdienā šeit notiek skriešanās sacīkstes palio, kurās sacenšas divi pilsētas rajoni,
bet zirgu vietā sacensībās piedalās ēzelīši. 2006. gadā pilsētiņa tika ierakstīta UNESCO 100 izzūdošo
objektu sarakstā, kurā tiek iekļautas vērtības, kam draud iznīcība. Kopš 1854. gada pilsētiņa ir
noslīdējusi par 25 metriem un turpina slīdēt, katru gadu par dažiem centimetriem
 Transfērs uz Romas lidostu
 Lidojums Roma - Rīga

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Milāna - Roma – 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 6 naktis 3* viesnīcās - Umbrijā un Ligūrijā, Toskānā ar brokastīm divvietīgos numuros (
tūrista nodoklis viesnīcās)
 Ekskursijas Dženovā krievu valodā
 Ekskursija 5.dienā ar vietējo gidu latviešu valodā
 Grupas vadītājs no Rīgas
 Ekskursijas pēc programmas
 Ceļojuma organizēšana
 Ieejas maksa Villa Lante, Civita Bango, Marmora ūdenskritumā, Leonardo Da Vinči mājā, funikulieris
Certaldo, sīpolu zaftes degustācija
 Vīna darītavas apmeklējums un degustācija Umbrijā
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Ceļojums cenā neietilpst:






Kuģīs pa Č. Terres NP – 35 EUR
Pavārklase ar vakariņām un proseko – 45 EUR
Ieeja baznīcās
Dzeramnauda šoferim
Apdrošināšana

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
210 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 14 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

Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas
 Otrā iemaksa 400 EUR jāsamaksā līdz 20.03.2020.
 Pērējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 20.05.2020.
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