
 
 

 

Elbas sala un Andrea Bočellī koncerts 
Toskānā 

 02.08. – 09.08.2017, 8 dienas, cena 1200  EUR  

Bočeli, Benigni, Mastrojanni, Napoleone, “Zem Toskānas saules” - visi šie vārdi 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, lepni 
torņi un apstrādātie tīrumi, kas spožajos saules staros izskatās kā dzintars…  Elbas salas un Toskānas 
iepazīšana būs balstīta arī uz ēdiena un vīna baudīšanu, viesojoties pie vietējiem zemniekiem, kuri 
uzņems mūs ciemos, savās saimniecībās. Mēs varēsim klaiņot pa mazajiem ciematiņiem, kuru 
nosaukumus nevaram īsti pat izrunāt… Šeit ir gardēžu paradīze – te viss arī notiek lēnām, nesteidzoties. 
Bet mēs mēģināsim tikt dziļāk Toskānas iekšpusē. 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…  

Elbas sala vēl joprojām ir maza rozīnīte Toskānas daļā, jo tā ir vieta atpūtai, kur ļausimies saules 
vannām, peldēm jūrā, gardiem ēdieniem! 

Bet pats svarīgākais notikums – ir viesošanās pie Andrea Bočelī Lajatico ciematā, kur viņš katru gadu 
savā pļavā uzņem aptuveni 6000 viesu, lai sniegtu koncertu kopā ar dažādiem viesmāksliniekiem! 

 1.diena. Toskāna mūs sauc  

 Lidojums Rīga – Roma 
 Transfērs uz  4* viesnīcu Toskānā, kur Jūs sajutīsiet, ka esiet gaidīts ( ~320km) 

 2.diena. Voltēra un Andrea Bočelli koncerts 

  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 III gs. p.m.ē. seniem akmeņiem, apskatīt 
sena romiešu teātra paliekas ... Brīvais laiks glāzei Toskānas vīna un kādai gardai uzkodai vietējos 
krodziņos 

 Atgriežamies viesnīcā, lai atpūstos un sapucētos pirms lielā notikuma 
 Transfērs uz Lajatico – Andrea Bočellī koncertu 20:15 
 Transfērs pēc koncerta uz 4* viesnīcu Toskānā 

 3.diena. Mastrojāni un Livorno  

 Pēc koncerta labi izgulējušies, brauksim uz jūras pusi 
 Livorno pilsēta, kura visu Toskānas slaveno pilsētu sarakstā ir mazliet piemirsta! Ostas pilsēta, Mediču 

ģimenes veidota. Livorno pilsētā ir rajons, kuru sauc par "mazo Venēciju", kur mēs piedāvājam doties 
izbraucienā ar kuģīti pa kanāliem, un tad varbūt pie kāda kanāliņa krastiem varēsim pagaršot Livorno 
pilsētas dzērienu IL PONCE, karsto un stiprinošo, ko dzēra visi jūrnieki. Mūsdienās, katra ģimene šajā 
pilsētā bauda šo dzērienu pēc vakariņām! 

 Brauciens pa skaisto krastmalu baudot kalnu skatus  
 Pie pilsētiņas Castiglioncello kraujas krastā ir villa, kura ir piederējusi skaistajam aktierim Marčello 

Mastrojāni.  Blakus  villai klints krastā -  restorānā mēs nogaršosim un baudīsim Livorno zivju zupu 
CACIUCCO! 



 
 

 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Toskānā 

 4.diena. Zem Toskānas saules  

 Un vēl viena pilsēta un vēl viena filma ar aktieri Roberto Benigni "Dzīve ir brīnišķīga", kas ir vinnējusi 
Oskaru, saistībā ar pilsētu Arezzo. Šeit ir dzimuši tādi cilvēki kā rakstnieks Petrarka un arhitekts 
Giorgio Vasari. Dosimies pastaigā, lai uzzinātu ko vairāk par šo jauko un nezināmo pilsētu!  

 Vīna saimniecība vienā no senākajām Toskānas villām jau mūs gaida, lai cienātu ar savu produkciju! 
Laiks atkal izbaudīt jaunas garšas un, protams, arī kādu gardu tipisko ēdienu! 

 Slavenās kinofilmas "Zem Toskānas saules" takās -  redzēsim visus dabas skatus un ceļus, kas veda 
uz Toskānā pirkto māju 

 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! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Toskānā 

 5.diena. Elba sala  

 Transfērs uz ostu Piombīno 
 Prāmis uz Elbas salu (~1h) 
 Elbas salu pavisam droši var saukt par īstu paradīzes stūrīti pie Toskānas krastiem. Galvenais iemesls, 

kāpēc tūkstošiem tūristu ierodas Elbā, ir salas lieliskās pludmales. To šeit ir daudz – gan viegli 
sasniedzamu, gan noslēptu no visiem, gan populāru, gan pavisam aizmirstu. Taču tās visas vieno 
iespaidīgas klintis, balti akmentiņi, maigas smiltis un kristāldzidrs ūdens 

 Piekrastes restorānos nogaršojiet svaigas zivis, jūras veltes vai makaronu ēdienus. Savukārt medus, 
kastaņi un sēnes ir tipiski salas vidienes produkti. Slavenākais Elbas miltu izstrādājums – schiaccia 
briaca (latv. v. – piedzērusies maize). Tā ir maize ar riekstiem, rozīnēm un žāvētiem augļiem, kuru 
kādreiz cepa speciāli jūrniekiem, kuri devās jūrā uz ilgu laiku 

 Kopš seniem laikiem Elbas salā ir iesakņojusies tradīcija mājās gatavot liķierus no Sant'Andrea 
apkārtnē augošiem citrusaugiem. Arī mūsdienās Limončīno un Arančīno uzskatāmi par tradicionāliem 
salas liķieriem, un tos gatavo pēc senām, no paaudzes paaudzē nododamām, receptēm, noteikti 
iesakām tos nogaršot vietējos bāros 

 Napoleona villas apmeklējums un pastaiga pa Porteferaio pilsētiņu 
 Laiks iepazīties ar Elbas vīna saimniecību, kurā atkal galdā mums cels labākos vīnus no pašu 

pagrabiem un tipiskas uzkodas 
 Iekārtošanās viesu mājā/albergo Elbas salā 

 6.diena.  Pianosa salā  

 Transfērs uz  ostu 
 Brauciens ar kuģīti uz Isola Pianosa. Sala, kurā ir 10 iedzīvotāju un tās vēsture ir ļoti sena. Tajā ilgu 

laiku ir bijis cietums, tādēļ tā līdz 2011.g. nav bijusi pieejama tūristiem, pateicoties tam vēl ir 
saglabājusies neskarta daba...  Katru dienu uz salas tiek uzņemti tikai 250 tūristus un mēs būsim 
starp tiem... Pelde šajos tīrajā ūdeņos būs neaizmirstama! Brīvais laiks salā – varam sarīkot savu 
pikniku vai meditēt klusumā!  

 Atgriešanās albergo Elbas salā 
 Brīvs vakars – lai dotos pasedžiata – kā to dara vietējie – vakariņo, sarunājas, staigā… Baudām!  



 
 

 

 7.diena. Elbas sala no putna lidojuma  

 Brauciens cauri Elbas salai, lai baudītu skaistus skatus, cauri maziem miestiņiem uz kalniem! Pacēlājs 
Monte Caponne kalnā – visaugstākajā punktā uz salas, šeit varēs apskatīt Elbas salu no putna 
lidojuma, gandrīz 1000 m augstumā! Brauciens ar pacēlāju nudien ir piedzīvojums! 

 Uz atvadām no salas – dodamies uz vietējo alus darītavu, lai nogaršotu vietējo produkciju nelielā 
degustācijā! 

 Prāmis uz kontinentu 
 Pārbrauciens uz Umbriju 
 Nakts 3* viesnīcā pie Orvjeto 

 8.diena. Orvjeto  

 Orvjeto – Umbrijas pērle, seno etrusku pilsēta, kuras vecpilsēta sasniedzama ar funikulieri! Dosimies 
augšā, lai apskatītu seno ielu plānojumu, novērtētu Doma baznīcas greznību, pastaigātu pa jaukajām 
vecpilsētas ieliņām! Brīvais laiks – lai nobaudītu slavenākos reģiona baltvīnus un trifeļu pastu, jo kā 
zināms, Umbrija vienmēr ir bijusi gardēžu zeme! Un tā kā šī pilsēta pievērsusies modernajam Slow 
food, tad nu pagaršosim, vai tas mums iet pie sirds 

 Transfērs uz lidostu (150 Km) 
 Lidojums Roma - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Brauciens ar komfortabls autobusu ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, ceļu nodokļi, 
iebraukšanas maksas) 

 Prāmis turp/atpakaļ uz Elbas salu 
 Dzīvošana 7 naktis  3* viesnīcās vai albergo ar brokastīm divvietīgos numuros (tūristu nodoklis 

viesnīcās) 
 Vietējais gids latviešu valodā 5 dienas Toskānā 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 Andrea Bočelli koncerta biļešu noformēšana 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Andrea Bočelli koncerta biļetes  ~ 125 EUR (kategorija pēc Jūsu izvēles, jāapmaksā 
slēdzot līgumu) 

 Brauciens ar kuģīti Livorno un karstais dzēriens 14 EUR 
 Pusdienas ar Livorno zivju zupu – 40 EUR 
 Vīna degustācija Toskānas villā ar pusdienām ~40 EUR 
 Kuģītis uz  Pianosas salu un ieejas maksa salā – 30 EUR 
 Pacēlājs kalnos Elbas salā 18 EUR 
 Alus degustācija ~12 EUR 
 Vīna darītava Elbā ~25 EUR 
 Napoleona Villa – 5 EUR 



 
 

 

 Funikulieris Orvjeto – 2,60 EUR 
 Ieeja baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

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

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

 Minimālais skaits grupā ir 24 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 200 EUR avansa iemaksas + koncerta biļetes apmaksa pēc izvēlētās kategorijas 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 02.06.2017. 
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 02.07.2017. 
 


