Elbas sala Toskānā un Pjemontas vīna dārzi
30.09. – 07.10.2018, 8 dienas, cena 1100 EUR
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. Bieži šīs salas vārds tiek
saistīts ar Francijas imperatoru Napoleonu. 1814. gada pavasarī viņš tika izsūtīts no valsts un atvests
trimdā tieši uz šo salu.
Pjemontas ainavas dienvidos, kas gadsimtiem ilgi piesaistījusi nevienu vien mākslinieku, tagad ir visas
cilvēces kultūras mantojums. Pjemontas vīna dārzi kļuvuši par jaunāko objektu no Itālijas, kas
papildinājuši UNESCO pasaules mantojuma sarakstu. Lai to panāktu, vietējā pašvaldība par to cīnījās
desmit gadus un investēja gandrīz pusmiljonu eiro. Tāpēc lūkosim, cik sakopta, bagāta un kādus
labumus piedāvā! Viesosimies vīna darītavās, kur darina slavenos barolo un barbaresko vīnus, kā arī
saldummīļi gavilēs par dzirkstošo vīnu no Asti!
Pjemonta ar senajām kulinārijas tradīcijām, apvienojot vienkāršu ēdienu un izsmalcinātākās Savojas
dinastiju receptes, ir piesaistījusi pat pieredzējušāko gurmānu uzmanību!

1.diena, Ligūrijas atklāšana
 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
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Ligūrijā

2.diena, Ligūrijas briljants
 Camogli – viens no skaistākajiem ciematiem Ligūrijā, kur dzīve rit savu miera rimto dzīvi, skaistā
pludmale un krāsainās mājas to padara par mākslinieku iecienītu galamērķi, jo te top gleznas!
Kafijas pauze vai glāze aperol? Varbūt pelde zili zaļajos jūras ūdeņos!
 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. 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.
Biroja adrese: Lielirbes iela 17A (Panorama Plaza), Rīga, LV1046
e-pasts: info@menessdiena.lv

 Kopš seniem laikiem Elbas salā ir iesakņojusies tradīcija mājās gatavot liķierus no 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
 Iekārtošanās 3* viesnīcā pie jūras

3.diena Elbas sala
 Napoleona villas apmeklējums un ekskursija Portoferaijo pilsētā, kas vienmēr bijusi ļoti nozīmīga
vieta Elbas salā
 Brauciens cauri Elbas salai, lai baudītu skaistus skatus, cauri maziem miestiņiem uz kalniem!
Pacēlājs Monte Caponne kalnā – visaugstākajā punktā uz salas, te varēs apskatīt Elbas salu no
putna lidojuma, gandrīz 1000 m augstumā! Brauciens ar pacēlāju nudien ir piedzīvojums!
 Laiks iepazīties ar Elbas vīna saimniecību, kurā atkal galdā mums cels labākos vīnus no pašu
pagrabiem un tipiskas uzkodas
 Atgriešanās 3* viesnīcā pie jūras

4.diena. Aidā, jūriņā
 Brīva diena atpūtai vai
 Transfērs uz ostu. Lai dotos izbraucienā ar kuģīti gar Elbas krastiem, lai baudītu skaistās ainavas
no cita skatu punkta! Noteikti jānopeldas kādā skaistā pludmalē!
 Kafijas pauze Porto Azzuro pilsētiņā, kur mazās kafejnīcas rosina uz pasēdēšanu un dzīves
svinēšanu!
 Atgriešanās 3* viesnīcā pie jūras
 Brīvs vakars – lai dotos pasedžiata – kā to dara vietējie – vakariņo, sarunājas, staigā… Baudām!
Šeit ir lieliska iespēja nogaršot jūras produktus, kas tikko no zvejnieku laivām – tiek celti galdā
vietējos restorānos Portoferaijo promenādē!
 Nakts 3* viesnīcā pie jūras

5.diena. Pjemonta





Prāmis uz kontinentu
Pārbrauciens uz Pjemontu
Serravalles outleta apmeklējums – lieliska iespēja iegādāties brendu mantas ar 50-70% atlaidēm
Laiks iepazīties ar vīniem, kas tapuši Novi Ligure reģionā! Viesosimies vienā jo jaukākajām vīna
darītavām, kur mums galdā cels vietējos labumus un gardus vīnus!
 Iekārtošanās 3* viesnīcā

6.diena, Asti reģions
 Pjemontas unikālo ģeogrāfisko novietojumu un auglīgo augsni novērtēja jau romieši un ķelti. Šis
reģions ir lieliski piemērots lauksaimniecībai, īpaši vīna dārzu ierīkošanai un vīnkopībai, kā arī
vaislas dzīvnieku audzēšanai. Kalnu gludās līnijas, viduslaiku pilis, brīnišķīgās ainavas un slavenā
migla, kuras vārdā nodēvēta slavenā vietējā vīnogu šķirne – Nebbiolo. Pjemonta ir īsta paradīze
vīna cienītājiem, īpaši Barolo un Barbaresco sarkanvīna piekritējiem, savukārt, reģiona
ievērojamākie baltvīni ir Gavi un Arneis
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 Pjemontas 26 000 akru plašie vīnogulāju lauki no Po upes līdz Ligūrijas Apenīniem, uzskatāmi par
unikāliem seno tradīciju dēļ, kuras veidojušas īpašu mijiedarbību starp cilvēku un dabu
 Šodien gavilēs deserta vīna cienītāji, dosimies uz Canelli reģionu Asti, kur tiek audzētas slavenās
vīnogas, no kurām iznāk dzirkstošais saldais vīns… bet ne tikai, būs arī sarkanvīna cienītājiem
barberas vīni! Un galdā tiks celtas arī uzkodas, jo kā gan bez tām. Šī būs iespēja arī pavērot
tipiskas itāļu ģimenes tradīcijas, kur visu nosaka mamma!
 Vakara pastaiga Albas vecpilsētā, kura tiek uzskatīta par trifeļu galvaspilsētu. Kas gan trifelēs ir tik
žilbinošs, kas aizrāvis cilvēkus tūkstošiem gadu? Pavisam noteikti - žilbinošais un neatvairāmais
aromāts, kas turpina iepriecināt paaudzi pēc paaudzes, mielojoties ar šo delikatesi. Kā jau ikvienu
cēlu un dārgu lietu, arī trifeles, ko mēdz dēvēt par zemes pērli, vēsture ir piepildīta ar mistērijām,
māņticību un lāstiem
 Vakariņās iesakām nogaršot kaut ko vietējā restorānu piedāvājuma, īstais laiks trifelēm!
 Nakts 3* viesnīcā Pjemontā

7.diena, Barolo un trifeles
 Pjemontā trifeles nekad nav medījuši un nemedī cūku kompānijā. Gudru, bet ēdelīgu sivēnmāti
būtu grūti atturēt no vērtīgā atraduma aprīšanas. Tāpēc trifeļu medniekiem palīdz īpaši apmācīti
suņi. Tāpēc šodien dosimies uz laukiem vai vietējo mežu, kur apmācīta suņa pavadībā meklēsim
trifeles. Protams, īstā sezona ir rudenī, bet tad tās jāmeklē dziļāk… Ja veiksme būs ar mums –
atradīsim arī mēs! Un pēc tam, protams, būs iespēja kaut ko nogaršot no trifeļu produkcijas!
 Pēcpusdienā viesosimies vienā no jaukākajām vīna darītavām Barolo reģionā, kur mūs cienās ar
labāko pašmāju produkciju – vīns un uzkodas burvīgā terasē… Nu ko vēl vairāk var vēlēties?
Ainava te pārspēj visu!
 Pastaiga Barolo ciematā – lai izlocītu kājas pēc vīna degustācijas!
 Nakts 3* viesnīcā Pjemontā

8.diena, Pjemontas galvaspilsēta - Turīna
 Itālijas ziemeļrietumos esošā Turīna, Turīnas provinces un Pjemontas reģiona galvaspilsēta, ir arī
fiat automašīnas, šokolādes riekstu krēma "Nutella" dzimtene. Tā atrodas Po upes augštecē, un ir
nozīmīgs valsts kultūras, ekonomikas un rūpniecības centrs. Šī pilsēta plaukst jau gandrīz trīs
tūkstošgades un katru gadu pievilina tūkstošiem kristiešu svētceļnieku, jo tieši šeit tiek glabāts
slavenais Turīnas līķauts
 Pilsētas simbols ir "zibensnovedējs" – Mole Antonelliana – augstākā Turīnas celtne, kas konkurē ar
pašu Eifeļa torni. Šobrīd te atrodas Nacionālais kino muzejs. Muzejā darbojas stikla lifts, kas uzved
apmeklētājus skatu laukumā, no kura paveras fantastiska pilsētas panorāma
 Brīvajā laikā nogaršojiet saldo bišerin vai kādu aperatīvu, jo tieši šeit to izdomāja aptiekas
vajadzībām!
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Milāna - Rīga

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Milāna – Rīga (ekonomiskā klase, 20 kg nododamā bagāža, rokas bagāža 8 kg)
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, degvielas
izmaksas, stāvvietas)
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Dzīvošana 7 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm, divvietīgos numuros ar ērtībām
Tūrista nodoklis Itālijas viesnīcās
Ekskursijas pēc programmas
Grupas vadītājs no Rīgas
Ceļojuma organizēšana

Ceļojuma cenā neietilpst:










Vīna degustācija ar uzkodām Asti reģionā – 25 EUR
Trifeļu meklēšana un Barolo vīna degustācija - ~ no 50 EUR
Vīna degustācija Elbas salā ar pusdienām – 40 EUR
Kuģis pie Elbas salas – 25 EUR
Vīna degustācija ar pusdienām Novi Ligure – 35 EUR
Napoleona villas apmeklējums – 5 EUR
Pacēlājs Monte Capone – 18 EUR
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
210 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.
 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 16.05.2018.
 Pārējā summa 400 EUR jāsamaksā līdz 30.07.2018.
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