Pavasaris Romā un Lieldienas Umbrijā
17.04. –22.04.2019, 6 dienas, cena 1050 EUR
Mēdz teikt, ka visi ceļi ved uz Romu. Un patiešām, Romā ir vērts viesoties jebkurā gadalaikā, bet
labākais laiks, lai dotos uz Mūžīgo pilsētu ir pavasaris, kad nav karsts un viss sāk ziedēt… Kaut arī Romā
dzīvo apmēram 3 miljoni iedzīvotāji, tā spējusi saglabāt intimitātes sajūtu. Roma ir pilsēta - muzejs,
taču līdztekus imperiālajai, viduslaiku, renesanses, baroka un Fellīni Romai, pastāv arī 21. gadsimta
Roma. Ja dodaties uz Romu pirmo reizi, noteikti apskatiet vietas no "obligāti jāredz" saraksta - Panteonu,
Kolizeju, Vatikānu, Trevi strūklaku, Spāņu kāpnes, San Clemente un Santa Maria Maggiore bazilikas un
citas ceļvežos uzskaitītās vietas. Taču Romā vajag ļauties arī sajūtām - uzkāpt Giancicolo pakalnā un
vērot Romas vecpilsētas jumtus vai vienkārši dzert vīnu kādā no mazajiem, omulīgajiem restorāniņiem.
Itālija ir ideāla zeme gastronomisko iemaņu atklāšanai un trenēšanai, savukārt Umbrija ir īpašs
reģions tieši tam piemērots. Vienīgais reģions Itālijā, kam nav ne pieejas jūrai, ne robežas ar ārvalstīm.
Iespējams, tieši tāpēc Umbrija pagaidām palikusi tūristu uzmanības paēnā. No otras puses, labi, ka tā,
jo Umbrijā paveras īsta paradīze gardēžiem — gan gastronomijas, gan dzīves baudītājiem, „Itālijas zaļā
sirds”. Mūsdienās Umbrija, kas daudzus gadu desmitus īpaši tūrisma nozarē ir bijusi atstāta novārtā,
šodien lēnām iekaro tūristu sirdis un vēderus kā vēl viens labs reģions Itālijas kartē, kurš, starp citu,
atrodas kaimiņos visiem tik zināmajai, bet nu jau gana komerciālajai Toskānai. Zaļa un ļoti mierīga vieta,
kā laukos, kur laiks apstājies! Šai ainavā ir lauki un meži, kuros vijas viduslaiku pilsētiņas, kas dzīvo
rāmu, laisku dzīvi, nekur nesteidzas, ja nu vienīgi uz ēšanu… Jo ēdiens te ir numur viens! Izslavētā
olīveļļa, gaļas izstrādājumi, aitas siers, augļi, lēcu lauki… Tas viss vienkārši jābauda šeit!

1.diena. Romā

 Lidojums Rīga – Roma
 Transfērs uz 3* viesnīcu Romas centrā
 Vakarā dodamies pastaigā – pa pilsētas centra ielām, kopā ar grupas vadītāju, piestājam uz aperolu
kādā krodziņā, nogaršojam izslavēto Venchi saldējumu, safotogrāfējamies pie slavenākajiem
objektiem… Iesakām pavakariņot – lai izgaršotu Lazio reģiona labumus kādā mazā krodziņā, bet tad
jāsoļo prom no tūristu takām…
2.diena. Roma

 Roma. Saraksts ar to, kas jāredz Mūžīgajā pilsētā, ir tik garš - Panteons, Trevi strūklaka, Vatikāns,
Spāņu kāpnes, Kolizejs, San Clemente bazilika, Santa Maria Maggiore bazilika utt., ka viegli var
iedzīvoties kultūras pārsātinājumā, kas - baudīts īpaši koncentrētā veidā, var novest arī līdz vājumam,
ģībonim un halucinācijām. Citādu Romu pat nepamanot. Tālab dažreiz ir vērts aizmirst par „obligāti
jāredz" sarakstu un vienkārši ļauties mirkļa noskaņojumam. Turklāt līdzās imperiālajai, viduslaiku,
renesanses, baroka, Fellīni Romai ir arī 21. gadsimta Roma, pilsēta, kas nebeidz pārsteigt
 Ekskursija pilsētā ar vietējo gidu krievu valodā – vēstures stunda!
 Brīvais laiks pilsētā – lai baudītu – pēc savām vēlmēm – muzeji, Vatikāna apmeklējums, veikali, bāri
u.c.
 Nakts 3* viesnīcā Romas centrā
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3.diena. Zaļā Umbrija

 Izbraukšana uz Itālijas zaļo sirdi Umbriju - Villa Lante un viens no skaistākajiem Itālijas senajiem
ciematiem Baņoredžio
 Villa Lante pārsteidz ar zaļiem labirintiem un ūdens spēli daudzajās strūklakās. Arhitekta Jakopo
Barozi da Vinjola projektēto manierisma stila pili un parku izveidoja pēc kardināla Džanfrančesko
Gamblāra pasūtījuma. Savu tagadējo nosaukumu Villa Lante ieguva gadsimtu vēlāk, kad tā pārgāja
Bomarco hercoga Ipolito Lante Montefeltro della Rovere īpašumā
 Baņoredžio ir izmirstošs ciemats kalna galā, kur var nokļūt tikai pa 1965. gadā celto 300 m garu tiltu,
no kura paveras brīnišķīgi skati. Pirms apm. 2500 gadiem etrusku dibinātā pilsētiņa ir saglabājusi
viduslaiku šarmu un ir sajūta, ka esam nokļuvuši pasakā par Ērkšķrozīti. Mazajās tratorijās var
nobaudīt kafiju, bet tradicionālo brusketu var nogaršot 500 gadu vecā tratorijā. Katru gadu, jūnija
pirmajā svētdienā un septembra otrajā svētdienā šeit notiek skriešanās sacīkstes palio, kurās
sacenšas divi pilsētas rajoni, bet zirgu vietā sacensībās piedalās ēzelīši. 2006. gadā pilsētiņa tika
ierakstīta UNESCO 100 izzūdošo objektu sarakstā, kurā tiek iekļautas vērtības, kam draud iznīcība.
Kopš 1854. gada pilsētiņa ir noslīdējusi par 25 metriem un turpina slīdēt, katru gadu par dažiem
centimetriem
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Umbrijā
4.diena. Umbrija

 Umbrijas seno pilsētiņu šarms. Narni, Spello un Bevaņa
 Senā Narni ir saglabājusi viduslaiku elpu. Šaurās ieliņas un senās ēkas, kaut kur šeit norisinājās arī
Nārnijas hroniku darbības. Tālāk mūs gaida Spello – īsta pērle, kas pilnībā noslēpusies kalna virsotnē
aiz viduslaiku mūriem. Pilsētiņa ieguva atpazīstamību ar savām ziedu kompozīcijām, kuras rotā
nelielo namu – torņu balkonus, lieveņus un trotuārus pie tām. Un vēl Bevagna – vēl viena sena un
romantiska Umbrijas pilsētiņa. Pusdienā noteikti nogaršojiet slavenos gaļas izstrādājumus, un labo
olīveļlu, un klāt glāzi laba vīna?
 Laiks noskaidrot kādus vīnus darina Umbrijā, protams, tos nogaršojot – īpaši jāpiemin slavenais
Sagratīno vīns, tāpēc dosimies uz vietējo saimniecību lai to visu nogaršotu
 Atgriešanās 3* viesnīcā
5.diena – Umbrija

 Perudža — skūpstu pilsēta, jo tieši šeit pirmo reizi tiek nogaršota Baci (skūpsts) konfekte. Pilsētu
bieži sauc arī par studentu māju, jo simtiem studentu no visas pasaules dodas uz šejieni mācīties.
Un protams, arī senatnes dvesma no etrusku un romiešu laikiem. Un kur nu vēl San Lorenco katedrāle
un Prioru pils un slavenā strūklaka Fontana Maggiore. Ekskursija ar vietējo gidu
 Montefalko pilsētiņa, kuru apciemoja Fridrihs Barbarosa. Šim valdniekam patika medības ar
piekūniem, tā pilsētiņa ieguva savu nosaukumu (Montefalko – piekūnu kalns). No Montefalko mūriem
un torņiem labā laikā paveras skats uz 7 Umbrijas pilsētām Spoletto. Trevi, Foliņo, Spello, Asīzēm,
Bevāniju un Perudžu. Lieldienas pulcē vietējos, lai dotos uz baznīcām un satiktu savējos… Te ļoti labi
var vērot viņu ģimeniskās tradīcijas! Jāatrod kāda tratoria, kura ir atvērta – lai nogaršotu Montefalko
vīnu ar pastu? Jo šodien visi svin…
 Atgriešanās 3* viesnīcā
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6.diena. Spoleto

 Spoleto ir pilsēta ar noslēpumiem un vēsturi. Te mijas skaistas freskas ar grafiti, mazas dzeramās un
lielas pilsētas strūklakas, skats uz kalniem un ieleju, skaistas arkas un baznīcas, viduslaiku celtnes
un romiešu laiku paliekas rātsnama pagrabos. Te apvienojas laipna un pārdomāta uzņemšana,
vietējo tradīciju saglabāšana, mākslas un mūzikas pasākumi, plaša kultūras dzīve, neatpaliek arī
sporta aktivitātes un, protams, garšas baudas
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Roma - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:

 Lidojums Rīga – Roma – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, ekonomiskā
klase)
 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas
maksas)
 Dzīvošana 3 naktis 3* viesnīcā Umbrijā, 2 naktis 3* viesnīcā Romas centrā ar brokastīm divvietīgos
numuros (tūrista nodoklis viesnīcās)
 Vietējais gids krievu valodā ekskursijās Romā un Perudžā
 Grupas vadītājs no Rīgas
 Ekskursijas pēc programmas
 Ceļojuma organizēšana
 Ieejas maksa Villa Lante, Civita Bango
 Vīna darītavas apmeklējums un degustācija
Ceļojums cenā neietilpst:







Personīgie izdevumi
Ieeja baznīcās
Muzeji Romā
Dzeramnauda šoferim
Apdrošināšana

Ievērībai:

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
150 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 12 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.
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Pieteikšanās ceļojumam:

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas
 Otrā iemaksa 350 EUR jāsamaksā līdz 17.11.2018.
 Pērējā summa 400 EUR jāsamaksā līdz 17.02.2019.
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