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Biroja adrese: Lielirbes iela 17A “Panorama Plaza”, Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

Serravalles outlets, Pjemontas vīni un Ortas 
ezers 

 11.07. - 14.07.2019. 4 dienas, cena – 750 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 jūlijā, kad cenas krīt! Tāpēc dosimies 
izmantot šīs lieliskās atlaides, lai atjaunotu savu garderobi! Un pēc nogurdinošas darba dienas, 
laiskosimies baudot Pjemontas gardākos vīnus degustācijā un kopā ar gardām vakariņām vairākās 
kārtās! Pašam par neko nav jādomā, aizvedīs, atvedīs, pabaros, izguldīs! Ja Jums sirdī Itālija, Jūs esiet 
īstajā vietā…  

Šī skaistā ainava Pjemontas 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. Serravalles outlets un Gavi vīns (VD)  

 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 vīna darītavu, lai 
iepazītos ar šo veldzējošo baltvīnu no Gavi reģiona ar tipiskām uzkodām no vietējiem labumiem!  

 Nakts Agriturismo Gavi reģionā 

 2. diena. Serravalle outlets un Asti vīni (B, V, VD) 

 Seravalle dizaineru outlets!  
 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 

 Pjemonta izsenis bijusi slavena vīna zeme, tāpēc dosimies uz privāto vīna darītavu, lai nogaršotu Asti 
reģiona vīnus, visām gaumēm. Saimnieks Silvio mūs uzņems savā mājā kā savējos!  Būs izturētie 
barberas vīni un arī deserta Asti dzirkstošais! 

 Vakariņas baudīsim lauku saimniecībā, kur ar izsmalcinātu virtuvi lepojas viens no Itālijas labākajiem 
pavāriem un vīndariem, kas izvēlas tikai vietējos produktus un vīnus! Daudz un gardi! 

 Nakts Agriturismo Asti reģionā 



 
 

2 
 

Biroja adrese: Lielirbes iela 17A “Panorama Plaza”, Rīga, LV1046 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

 3.diena Pjemonta (B, V, VD)  

 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 

 Albas vecpilsēta, 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 

 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! 
 Serralunga d Albas ciematā, kas gadsimtiem dzīvo savu dzīvi un pārtiek no vīna darīšanas 

ienākumiem 
 Athriešanās uz vakariņām agriturismo Asti reģionā 

 3. diena. Pjemontas romantika (B)  

 Romantiskais Ortas ezers - šis ir neliels ezers, kas gluži kā pērle laistās Pjemontas reģionā, netālu no 
Madžores ezera. "Telegraph" to raksturo kā vienu no skaistākajām vietām Itālijā, izceļot gleznaino 
Orta Sandžūlio viduslaiku ciemu, kur aizliegta autosatiksme. Ar savām šaurajām ieliņām, 
gleznainajiem laukumiem un villām tas ievilina, un negribas vien doties prom 

 Sandžūlija sala ir vēl viens apskates objekts, ko vērts apmeklēt – tur atrodas vēl joprojām aktīvs 
klosteris. Tāpēc dodamies ar laivu uz salu. 

 Atgriežamies ciematā, kur iesakām papusdienot kādā no vietējiem restorāniņiem, lai izbaudītu 
vietējos kulinārijas šedevrus  ar skatu uz ezeru! 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Milāna – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Dzīvošana 3*  agriturismo, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (stāvvietas, ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 

degviela) 
 Vīna degustācija Asti, Vīna degustācija Barolo,  
 Vīna degustācija Gavi ar uzkodām 
 2 vakariņas vairākās kārtās 
 Brauciens ar kuģīti Ortas ezerā 
 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 13 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. 

 Pārējā summa 450 EUR jāsamaksā līdz 14.05.2019. 


