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Ziemeļitālijas "rozīnītes" Izeo, Frančakorta, 
Valpoličela, Monte Rossa...  

 20.09. – 26.09.2021, 7 dienas, cena 1250  EUR  

Dabas skaistumam nav apjoma. To nevar aprakstīt, to vajag izbaudīt! Ziemeļitālija ir tik dažāda, 
tāpēc gandrīz katru dienu citas krāsas, citas ainavas, citi gardumi un citi vīni! Auglīgās ielejas pat Alpu 
piekājē dod labas ražas gardajiem vīniem un bagātīgajiem augļu dārziem Gardas ezera krastos. Ortas 
ezers pievilina klusuma mīļus. Frančakorta ar Izeo ezeru, Valpoličellas vīna ieleja… Rīsu lauki…Alpu 
kalnu ainavas, gardie ēdieni, labs vīns, kas īsām brīvdienām vēl vairāk vajadzīgs? 

Izbraucieni ar kuģīšiem, mazās skaistās pilsētiņas, senatne, skaista arhitektūra, iespējama pelde 
kādā no ezeriem, ciemošanās pie vietējiem saimniekiem. Visapkārt skaistums bezgalīgs! 

1.diena, Gardas ezers (B)  

 Lidojums Rīga – Milāna  
 Pārbrauciens uz Gardas ezera zemi! 
 Gardas ezers ir viens no lielākajiem Itālijas ezeriem, kas ieaudzis kalnos, ar burvīgām ainavām, 

maziem ciematiņiem, sniegotām kalnu virsotnēm, citronkoku birztalām un viesmīlīgiem cilvēkiem! 
 Dodamies uz Luganas vīna darītavu – lai iepazītos ar šo gardo vīnu un papusdienotu mierīgi un 

izbaudītu ceļošanas prieku! 
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Valpoličellas ielejā 

 2.diena, Iseo ezers (B)  

 Dodamies uz Izeo ezeru - brīnišķīgi skaistais ezers ir izcila pastaigu un atpūtas vieta! Tas ir dziļš un 
auksts, tādēļ peldēties tajā var nesanākt, bet izbraucieniem ar laivu vai kuģīti gan tas ir lielisks. Ezerā 
esošā sala – Monte Isola – ir lielākā Eiropā. Kāpsim uz kuģīša, lai tas mūs aizvestu uz salu… 

 Salā – varam doties pastaigās, vai mēs iesakām papusdienot Castello Oldofredi – kur speciāli priekš 
mums sagatavos ko īpaši gardu!  

 Atgriežamies ar kuģīti uz Sulzano – viens no senākajiem zvejnieku ciematiem pie ezera, kas redzams 
daudzās pastkartēs no ezera! Romantiska vieta!  

 Francciacorta – tas ir slavens un dārgs itāļu dzirkstošais vīns, ko audzē tikai šai reģionā pie ezera, 
gatavots pēc īstā šampanieša metodes, tāpēc laiks mums arī to nogaršot! Dodamies uz privāto 
saimniecību, lai nogaršotu izsmalcināto dzērienu! 

 Nakts 3* viesnīcā Valpoličellas ielejā 

 3.diena, Gardas ezers (B)  

 Gardas ezers ir pēc platības lielākais ezers Itālijas teritorijā. Atrodas Itālijas ziemeļos. Alpu ezers, 
veidojies  kā ledājs pēdējā ledus laikmeta beigu posmā. Lielākais no Alpu dienvidu nogāzes ezeriem. 
Ja vēlamies baudīt Itālijas mazpilsētu šarmu, dodamies uz Gardas ezera ziemeļu daļu. Austrumu 
krastā apmeklēsim nelielo pilsētiņu Malcesine, kuru rotā skaista viduslaiku pils Castello Scaligero. 
Šeit ir iespējams arī uzbraukt Monte Baldo kalnā ar trošu vagoniņu, un baudīt satriecošus skatus uz 
Gardas ezeru un apkārtējiem kalniem 
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 Lazise – viena no kūrorta pērlēm, kur iesakām nobaudīt kādus Itālijas virtuves šedevrus – grilētu zivi 
no ezera?! Varbūt pat iespējams pabradāt siltajos ezera ūdeņos!  

 Atgriežoties – iebraucam Valpoličellas  reģiona vīna dārzos – lai atkal nogaršotu  vietējos vīnus, kas 
te tiek saules apspīdēti un labi noturēti! 

 Nakts 3* viesnīcā Valpoličellas ielejā 

 4.diena Bergamo un outlets (B)  

 Bergamo ir apskates vērta vieta ar brīnišķīgu vecpilsētu, kas slejas kalna galā. Lai pasargātu 
vecpilsētu no nabadzības un norobežošanās no pārējās pilsētas, pirms vairāk nekā 120 gadiem tika 
uzbūvēts funikulieris, kas nu kļuvis ne tikai par transporta līdzekli, bet arī par vienu no iecienītākajiem 
tūrisma objektiem pilsētā. Tas vilina ļaudis gan no Itālijas, gan citām zemēm! Ekskursija ar vietējo 
gidu! 

 Vicolungo outleta apmeklējums – te iespējams patukšot maciņus! 
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Pjemontā 

 5.diena, Alpi (B)  

 Izbrauciens pēc ainavu medībām! Jā, tie ir Alpi, kas mūs sagaida! 
 Dosimies uz Monte Rosas kalnu masīvu, kas iespējams vēl glabās sniegu pašās virsotnēs! Ja laika 

apstākļi būs labvēlīgi – dosimies kalnos ar kādu no pacēlājiem!  
 Kafijas pauze romantiskajā un izolētajā pierobežas pilsētiņā Macugnaga 1327.m.v.j.l., kas skaitās 

viens no Pjemontas romantiskākajiem Alpu ciematiem, ar senajām koka mājiņām!  
 Nakts 3* viesnīcā Pjemontā 

 6.diena, Ortas ezers (B)  

 Neatklātais noslēpums – Ortas ezers, kas atrodas Orta San Giulio krastos ar viduslaiku centru, kas 
slēgts satiksmei. Atstāsim autobusu un dosimies tālāk ar kājām… pa mazām ieliņām, lai tiktu līdz 
mazajai ostiņai 

 Kāpsim uz kuģīša, kas mūs aizvedīs uz mazo idillisko San Giulio saliņu! Atgriežoties iesakām paklaiņot 
pa mazajiem suvenīru veikaliem, vai iedzert glāzi aperola kādā jaukā vietā… 

 Galā vakariņas – viesošanās Novaras apkaimes agriturismo, lai nobaudītu īstas Pjemontiešu 
vakariņas ar tipiskajiem reģiona ēdieniem! Gardi, nudien! 

 Nakts 3* viesnīcā Pjemontā 

 7.diena, Uz māju  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Milāna - Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Milāna – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg, 
8 kg rokas bagāža 55x40x20cm izmērā) 

 Dzīvošana 6 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm  
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 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 
degvielas izmaksas, autostāvvietas). 

 Ekskursijas pēc programmas 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ekskursija Bergamo ar vietējo gidu 
 Pusdienas vīna darītavā Lugana 
 Pusdienas Monte Isola Izeo 
 Frančakorta degustācija 
 Kuģīts Izeo un Ortas ezerā 
 Valpoličellas vīna degustācija 
 Galā vakariņas ar vīnu agriturismo 
 Ceļojuma organizēšana. 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Pacēlājs Monte Baldo un Macugnana (atkarīgs no laika apstākļiem) 
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā. 

Ievērībai: 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
150 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 250 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 20.03.2021. 
 Pārējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 20.07.2021. 

 


