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 Serravales outlets un Gavi vīna reģions 

15.01.- 17.01.2021. 3 dienas, cena – 499 EUR  

Kurai dāmai gan nepatīk iepirkties? Mierīgi staigāt pa veikaliem, atlasot labākās kolekcijas tieši priekš 
sevis! Itālijas outleti jau ieguvuši milzu slavu un īpaši jauki tie ir janvāri, kad cenas krīt! Tāpēc dosimies 
izmantot šīs lieliskās atlaides, lai atjaunotu savu garderobi! Un pēc nogurdinošas darba dienas, 
laiskosimies baudot Gavi gardākos vīnus degustācijā! Pašam par neko nav jādomā, aizvedīs, atvedīs, 
pabaros, izguldīs! Ja Jums sirdī Itālija, Jūs esiet īstajā vietā…  

 1. diena. Serravales outlets un Gavi (V, D) 

 Lidojums Rīga – Milāna 

 Seravalle dizaineru outlets! Te vairāk kā 180 brendu veikalu mūs gaida, lai atveram maciņu. Atlaides 
te tiešām ir uz urrā. Kas var būt labāks par šo? Ja nu kāds piekusis – var atpūsties kādā no 
daudzajiem restorāniem pie glāzes vīna! http://www.mcarthurglen.com/it/serravalle-designer-
outlet/en/the-experience/ 

 Novi Ligure reģions slavens ar Gavi vīnu, tāpēc laiks nobaudīt arī to! Dosimies uz privāto vīna 
saimniecību, lai nodegustētu labākos Gavi vīnus kopā ar tipiskām uzkodām 

 Nakts 4* viesnīcā  

 2. diena. Serravalle outlets (B,V) 

 Turpinam iepirkšanos Serravalles outletā 
 Pēc labi padarīta darba – dodamies uz lauku saimniecību vakariņās, lai izbaudītu tipiskos Pjemontas 

ēdienus, noteikti būs gardi!  
 Atgriešanās 4* viesnīcā 

 3. diena. Pilns čemodāns? (B)  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Milāna – Rīga  

Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Dzīvošana 4* viesnīcā Diamante, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (stāvvietas, ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 

degviela) 
 Vīna degustācija Gavi ar uzkodām 
 Pjemontiešu vakariņas 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 
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 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā. 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 90 
EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 15 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. 

 Pārējā summa 299 EUR jāsamaksā līdz 1.12.2020. 


