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Sardīnijas ziemeļi ar atpūtu pie jūras 

 05.06. – 12.06.2021., 8 dienas, cena –  1175 EUR  

Sardīnija – viena no lielākajām Vidusjūras salām, kura savu nosaukumu ieguvusi no grieķu vārda „sandaliotis”, 
jo tās forma kartē atgādinot sandali. Un paši sardi tic, ka Radītājs, nokāpjot uz zemes, savu pirmo pēdas 
nospiedumu esot atstājis tieši šeit.  

Saulainas 280 dienas gadā, kas apspīd 25% no visas Itālijas smilšainajām pludmalēm, Sardīnijā ir viss 
pašiem savs – savi kalni, sava sardu valoda, savas drupas – nuragi - feniķiešu un romiešu, savi viduslaiku 
cietokšņi, korķozola meži un flamingo, tūkstošiem aitu, gards vīns un savs pūstošais siers ar tārpiem, kas 
oficiāli ir aizliegts, bet kalnos to darina un slepus ēd...  

Sardīniju raksturo pasakainās salas un jūras ainavas, sarkana granīta klintis un skaistas pludmales, tīra 
smilts, tīrs gaiss un dabīgs, gards ēdiens, seno cietokšņu un amfiteātru drupas, seno civilizāciju pēdas un viss 
tāds nepieradināts!!! 

Paugurainās augstienes mijas ar auglīgām pļavām un vīna dārziem, jūras velšu bagātība un dāsnie 
zemes augļi lutina mūsu garšas kārpiņas. Lobsteri, tuncis un pierastās sardīnes nepierastās garšas variācijās 
– tas viss tepat no salas vietējiem zvejniekiem! Vermentino, Carignano, Vernacia – sardu darītie vīni, tik 
piesātināti, kā pašu sauli varētu baudīt malkiem vien!  

Un vēl izklupiens mežonīgās skaistules Korsikas virzienā, kuru mums raksturo atslēgas vārdi – vendeta 
un Napoleons Bonaparts.   

 1.diena. Rīga – Olbija (V)   

 Lidojums Rīga – Olbija 
 Transfērs uz 4* viesnīcu pie jūras Santa Teresa Galura  
 Vakariņas ar vairākiem ēdieniem mūs jau gaida!  

 2.diena. Korķozola ēnā… (B,V)  

 Brauciens cauri Limbaras kalniem pie Sandras, kas atklās mums korķa noslēpumu! Saule, vējš, maigs 
klimats un bagātīga augsne - tie ir svarīgi elementi, kas padara šo salu par ideālu korķa ozolu 
(Quercus suber) augšanas vietu.  Privātajā saimniecībā mēs uzzināsim, kā tie aug, kā to apstrādā… 

 Foto pauze pie slavenā klints ziloņa, kas nu jau kļuvis par salas simbolu 
 Cauri  Mēness ielejai uz viduslaiku Kastelsardo – vienu no īpašākajām un skaistākajām Sardīnijas 

mazajām pilsētiņām. Seno mūru ieskauta, ar šaurajām augšup vedošajām bruģētajām ieliņām, kuru 
nomaļākajos stūros joprojām valda mazliet sastinguša laika sajūta. Slavena ne tikai ar savu šarmu, 
bet arī ar īpašajiem, tikai šai krastā atrodamajiem omāriem! Baudījums, kuru vērts atļauties! 
Neiztrūkstoša ir glāze baltvīna??? Kas mums to var liegt? 

 Tāpēc pusdienas iesakām baudīt tieši te – terasē ar skatu uz jūru: mīdijas, austeres vai omārs?  
 Atgriešanās 4* viesnīcā - vakariņas 

 3.diena. Ziemeļaustrumu krasta jaukumi (B, V)  

 Pilnas dienas ekskursija uz Sardīnijas Ziemeļaustrumiem!  
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 Algēro – senā Katalāņu pilsēta, kas vilina uz pastaigu pa vecpilsētu, mazajās ieliņās un promenādē 
izvietotas daudzas bodītes un restorāni, kas vilina uz laisku atpūtu… Pludmale tepat tuvumā… Te var 
iegādāties arī koraļļus! 

 Ja laika apstākļi būs mums labvēlīgi, dosimies uz ostu, lai no jūras puses iekarotu Neptūna alu, ko 
atklājuši vietējie zvejnieki jau 18 gs. Izbrauciens ar laivu iespējams mazliet pašūpos, bet tas piedos 
braucienam īstu sardu auru…  Tā aizvedīs mūs stalaktītu un stalagmītu pazemes pasaulē, kura atkal 
pārsteigs ar savu varenību!  

 Ja laika apstākļi mums neļaus doties Neptūna valstībā, apskatīsim Alghero līci un Capo Caccia zemes 
ragu ar iespaidīgajām vertikālajām klintīm, kas paceļas 300m virs jūras līmeņa no ceļa puses… 

 Viens no skaistākajiem ceļiem Sardīnijā, kas savieno Algēro ar seno Bosu… te liekas, ka esam 
pasaules malā – tikai jūra un kalni! 

 Kafijas pauze omulīgajā Bosas pilsētiņā 
 Atgriešanās 4* viesnīcā - vakariņas 

 4.diena. Atpūta uz jūras! (B, V)  

 Pilnas dienas ekskursiju uz Madalēnas arhipelāgu! La Maddalena salu arhipelāgs atrodas Sardīnijas 
ziemeļos. Iepretim slavenajam kūrortam Costa Smeralda . Vietējie to dēvē par paradīzi, uzskatot, ka 
tieši šeit Vidusjūra ir visskaistākā. Turklāt arī dzīvei te ir pavisam cits ritms, vietējo zvejnieku ciematos 
tā ir pavisam vienkārša salas ikdiena - it kā La Maddalena un pretim esošas “tūristu slazds” Costa 
Smeralda būtu divas pasaules, kas nekad nesatiekas!  

 Baudīsim saules vannas, peldi zili zaļajos Vidusjūras ūdeņos un piknika pusdienas kādā no mazajām 
saliņām vai uz kuģa… Viss kas Jums vajadzīgs pretiedeguma krēms, kamera un peldkostīms… 

 Transfērs uz 4* viesnīcu - vakariņas 

 5.diena. Atpūta vai solis Korsikā? (B, V)  

 Atpūta pie jūras vai Pilnas dienas ekskursija uz Korsikas dienvidu pērli – Bonifačio par papildus 
samaksu (90 EUR) 

 Transfērs līdz prāmim, kas aizvedīs mūs uz Korsikas dienvidu krastu. Granītā un kaļķakmenī celtā 
pilsētiņa pašos Korsikas dienvidos, stāvas un nošķeltas klints galā, kuras pakājē mutuļo Vidusjūra. 
Senā vecpilsēta ar del’ Etendarda bastionu, Ieroču laukumu, seno jūras braucēju kapsētu, Sv. 
Dominika baznīcu un šaurajām, arvien augšup vedošajām ieliņām, kuru malās izvietojušās dažādas 
piparbodītes. Korsikāņu nazis – lieta, ko Korsikā nedrīkst nenopirkt!! Ekskursija ar vietējo gidu, kas 
atklās gandrīz visus Bonifačo noslēpumus! Izbrauciens ar vietējo čukčukbānīti, lai atpūtinātu kājas 
un vērotu kolorīto pilsētiņu un skaistos skatus! 

 Brīvais laiks pusdienām un laiskai atpūtai, pirms atgriežamies uz prāmja. Iesakām nogaršot mīdijas 
Bonifačo gaumē (baltvīna mērcē) vai baklažānus Bonifačo gaumē ar kastaņu alu vai arī pankūkas no 
kastaņu miltiem! 

 Prāmis Bonifačo – Santa Teresa Galura 
 Transfērs uz viesnīcu! 

 6.diena. Pludmales, vīns un lielpilsēta (B, V)  

 Sasari – otra lielākā Sardīnijas pilsēta. Ekskursija ar vietējo gidu 
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 Tālāk dodamies apskatīt Sardīnijas lepnumu – pludmales, skaistas ainavas, senos torņus – Spiaggia 
de Salina (Sāls pludmale), Torre del Falcone, Spiaggia La Pelosa. Varbūt kādā neskartā pludmalē ari 
pelde jūriņā? 

 Dienas noslēgumā - privātās vīna darītavas apmeklējums, kuras laikā mēs uzzināsim vīna darināšanas 
noslēpumus, protams, neiztikt bez tipiskām uzkodām 

 Atgriešanās 4* viesnīcā - vakariņas 

 7.diena. Atpūta pie jūras vai šopings! (B, V)  

 Brīva diena atpūtai pie jūras! 
 Šodien ir tā diena, kad jānopērk suvenīri mājās palicējiem. Vai Jums ir miršu liķieris, pekorīno siers 

un citi nieki? Bodītes jau mūs gaida!  

 8.diena. Olbija – Rīga (B)  

 Brauciens caur pasaules slaveno Smaragda krastu uz Porto Červo – vienu no glaunākajiem kūrortiem, 
kur nauda kūst un acis žilbst no butikiem… kafijas pauze un transfērs uz lidostu 

 Lidojums Olbija – Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Olbija – Rīga (ekonomiskā klase, 20kg nododamā bagāža, rokas bagāža 8 kg) 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (maksas ceļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās, degvielas izmaksas, 

stāvvietas) 
 Nakšņošana 7 naktis 4* viesnīcā pie jūras, ar baseinu, divvietīgos standarta numuros ar ērtībām (7 

brokastis un 7 vakariņas a la carte) 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Izbrauciens ar kuģīti Madalēnas arhipelāgā ar pusdienām 
 Vietējais gids Sasari 
 Vīna degustācija  
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ekskursija uz Korsikas salu (transfērs, prāmis, vilcieniņš uz Bonifačo, nodokļi) 90 EUR 
 Kuģis un ieeja Neptūna alā  – ~25 EUR 
 Dzērieni pie vakariņām 
 Apdrošināšana 
 Dzeramnauda šoferim 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties 

 Ja vēlaties istabu ar skatu uz jūru – 160 EUR piemaksa par divvietīgu numuru – uz pieprasījumu 
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 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
180 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 17 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 jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 400 EUR  jāsamaksā līdz 06.01.2021. 
 Pārējā summa 475 EUR jāsamaksā līdz 06.04.2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


