Jauni atklājumi Abruco,
Marke un Umbrija gardēžiem!
21.08. – 28.08.2015., 8.dienas, cena 1100 EUR
Ja vēlaties atklāt Itālijas vidieni, kur tūristu vēl salīdzinoši maz, tad šī nu ir īstā vieta!
Eiropas zaļā oāze, viens no viszaļākajiem reģioniem Eiropā. Te katrs stūrītis ir neatkārtojams, un
katram akmenim ir sava vēsturiskā vērtība. Reģiona ziemeļdaļā ar tīro Adrijas jūras ūdeni, baltajām
smiltīm un jaukajiem cilvēkiem vilina vietējos uz atpūtu! „Gran sasso d’ Italia” nacionālajā parkā ar
sniegotām kalnu grēdām atrodas Abruco augstākais kalns Corno Grande. Adrijas piekrastes
ainavas neatņemama sastāvdaļa ir „trabocchi” – uz garām kārtīm augstu virs ūdens uzbūvētas
laipas, lai zvejnieki varētu iemest makšķeres tālāk jūrā. Abruco ir ļoti skaisti arī pavasarī, kad zied
akācijas, kastaņas un sarkani magoņu lauki caurvij olīvu birzis. Ik pa laikam ainavu izraibina māju
puduri dzeltenām kaļķakmens sienām, kārniņu jumtiem, cietokšņi un pilsētas, kas burtiski izaug
no pauguriem, kur katra zemes pēda akmeņiem nobruģēta un bezgalīgajos šauro ieliņu labirintos
it viegli apmaldīties. Noteikti kļūsiet par itāļu virtuves cienītājiem, jo šajā reģionā gatavojot maltīti
tiek izmantoti tikai ekoloģiski audzēti produkti. Svaigās jūras veltes baudiet Traboči - līča zvejnieku
ciematiņos, klāt pasūtot Abruco reģiona lepnumu – sarkanos, baltos un rozā vīnus, kas saņēmuši
neskaitāmus apbalvojumus. Nogaršojiet ne tikai šim reģionam raksturīgos gaļas un siera
izstrādājumus, bet arī trifeles – melnās vasarā, bet baltās rudenī.
Umbrija – gardēžu paradīze! 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! Un tas viss kopā ar latviešu meiteni Loriju, kas
jau sen iedzīvojusies Umbrijas sirdī…

1.diena. Lacio
 Lidojums Rīga – Roma.
 Transfērs uz Tivoli villām, kas izsenis ir bijis viens no populārākajiem Lacio reģiona objektiem,
Romas aristokrātu iecienīta atpūtas vieta. Tivoli lepojas ar 2 villām, senākā Villa Adriana
(UNESCO) celta 2.gs. pārsteidz ar Romas laika drupām, korintiešu kolonādēm, ūdens amfiteātri.
Savukārt krietni jaunākā – 16.gs. celtā Villa d’Estes parkā ir pārsimti strūklaku, kas labi sader ar
burvīgo augu valsti. Pēc izvēles villu apmeklējums.
 Pirmais vakars Itālijā – noteikti jābauda vietējie labumi, tāpēc piedāvāsim Jums vakariņas kādā
jaukā vietā, tipico!
 Nakts viesnīcā Lacio reģionā.
2.diena. Abruco
 Rocca Calascio – cietoksnis, kas izvietojies 1500m.v.j.l., un tāds lepni stāv visaugstāk Itālijā, lepns
par saviem torņiem, un apkārt izveidojušos ciematu 15.gs., tā teikt sena Viduslaiku gaisotne
 Santo Stefano di Sessano – omulīgais 13/14.gs. ciematiņš rosina uz nelielu pastaigu
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 Kā zināms vīnu darina ikvienā Itālijas reģionā, tāpēc nu laiks doties un nogaršot vietējos
Montelpulciano d’ Abruco vīnus!
 Nakts kalnu piekājē, kur ir bijusi trimda Musolīni.
3.diena. Abruco
 Campo Imperatore – slavenais Imperatora plašums jeb Mazā Tibeta, visplašākā ieleja Itālijā
atrodas 1800.m.v.j.l
 Campo Felice – Laimīgais plašums bija iecienīta vieta Jānim Pāvilam II kā meditācijas vieta
vasaras karstumā! Te ar pacēlāju dosimies augstāk kalnos, lai arī meditētu, vai dotos foto
medībās.
 Kad būsim gana saelpojušies svaigu gaisu – laiks pusdienām – un nu jau kaut kas īpašs - pikniks
ar jēra gaļu, svaigā gaisā, kur visapkārt burvīga ainava, un, protams, arī vietējais vīns!
 Pārbrauciens līdz Adrijas jūrai.
 Nakts viesnīcā Francavilla al Mare.
4.diena. Abruco
 Francavilla al Mare ciemats pie Adrijas jūras.
 Vasto, kur ir notiekti jānogaršo viņu tipiskā zivju zupa ar skatu uz jūru!!!
 Chieti apslati, kas ir diezgan paliela Abruco pilsēta – ja vēlamies atkal mazliet pilsētas burziņu…
 Costa dei Frabocchi – viena no slavenākajām pludmalēm šai reģionā, slavena ar koka būvēm
jūrā, kuras agrāk izmantoja zvejnieki, šodien te ir izbūvēti dažādi restorāni. No sākuma pelde
Adrijas jūrā un tad jau gardas vakariņas ar atdzesētu baltvīnu mūs sauc!
 Nakts viesnīcā pie Adrijas jūras
5.diena. Abruco
 Laiks atpūtai! Atpūta pie jūras! Piedāvājam doties izbraukuma ekskursijā ar vietējo kuģīti pa
jūru, lai vērotu skaistos zili zaļos jūras ūdeņus, sauļotos, peldētos un noteikti nobaudītu arīdzan
ko gardu! Kā vienmēr!
 Atgriešanās viesnīcā pie Adrijas jūras
6.diena. Marke un Umbrija
 Ascoli Piceno – Markes mazpilsēta, kas atrodas kalnos starp diviem nacionālajiem parkiem.
Pilsētas arhitektūra ir interesanta, jo pamats viss no marmora, kas te saukts par travertino, un
ielu omulība atgādina par lēno dzīves ritmu un baudu apstāties un izbaudīt mirkli! Vai nav laiks
jau glāzei proseko? Šeit darina liķieri, šķiet, ka laiks to arī nobaudīt….
 Tālāk dodamies uz Markes vīna dārziem, lai nogaršotu un salīdzinātu. Tāpēc viesošanās pie
vietējā vīndara liks sajusties kā gaidītam viesim, jo Marke vēl nav tā izlutināta ar tūristiem! Te
gaida ikvienu un ceļ galdā gardāko, kas katram ir! Noteikti nogaršosim slavenākos pecorino un
passerinas šķirnes vīnus ar kādu gardu uzkodu!
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 Norča – Sv. Benedikta dzimtā vieta Umbrijas kalnos, kas slavena ar savu izcilo kulināriju –
mežakuiļa gaļas izstrādājumiem, desām, šķiņķiem…
 Nakts viesnīcā Umbrijā.
7.diena. Umbrija
 Piedāvāsim doties uz kulinārijas meistarklasi, kuras laikā paši varēsiet pagatavot īstu pastu pie
īstas itāļu mammas, un ne tikai… Būs arī viss kaut kas cits!
 Sekos neliela pastaiga Sibilini nacionālajā parkā - pārgājiens ar lamām! Ja laika apstākļi būs
labvēlīgi un mēs stipri, iesim līdz senajai abatijai… Nu tas ir notikums! Un neiztrūkstošs pikniks
brīvā dabā… jā, arī vīns līs…
 Atvadu vakariņas… Piedāvāsim kaut ko no trifeļsēnēm… Kā vienmēr – svinēsim dzīvi!
 Nakts viesnīcā Umbrijā.
8.diena Roma – Rīga
 Agrī no rīta transfērs uz Romas lidostu ( 4h)
 Lidojums Roma – Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Ceļojuma organizēšana
 Aviobiļetes Rīga – Roma – Rīga ( reģistrēta 20 kg bagāža, rokas bagāža 8 kg)
 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā ( ceļu nodokļi, maksas ceļi, degvielas izmaksa, stāvvietas,
iebraukšanas maksas pilsētās)
 Dzīvošana 3* viesnīcās vai Rifugio ar brokastīm, divvietīgos numuros
 Vietējā gida pakalpojumi latviešu valodā 7 dienas
 Grupas vadītāja pakalpojumi
 Ekskursiju programma
Papildus izmaksas:





Piemaksa par vienvietīgo numuru 150 EUR
Veselības apdrošināšanas
Ieejas maksas baznīcās un cietokšņos

Vīna degustācijas un organizētās vakariņas un pastas skola, 2 pikniki, izbrauciens ar laivu ~ 260
EUR
 Dzeramnauda šoferim

Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 16 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
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 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 300 EUR jāsamaksā 60 dienas pirms brauciena
 Pārējā summa jāsamaksā 30 dienas pirms brauciena
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