Korsika – dabas triumfs Vidusjūrā
19.09. - 26.09. 8 dienas, cena – 1330 EUR
Vidusjūras sala, ko dēvē par mežonīgu, neatklātu, ir nudien kontrastu zeme, kur kalnu plašums un
majestāte mijās ar jūru, stāvie krasti, serpentīna ceļi vijas cauri unikālai un mežonīgai dabai, kas
saglabājusi savu dabīgumu un nav nopostīta! Te ir pārsteigums uz katra soļa – gaismas nianses, smaržas,
ainavas – dzidrie zili zaļie un tīrie jūras ūdeņi, pludmaļu un krastu daudzveidība, brīnišķīgi līči, kalnu takas,
mazie ciematiņi. Šoreiz nokāpsim no ikdienas tūrista takām un ielūkosimies dziļāk, atklāsim Korsiku –
citādāku!
Patiesais salas šarms ir vidienē, jo tieši te ir neticami skaisti kā no pagātnes izsprukuši viduslaiku
ciemati, pussabrukuši akmenī celti un pasakaini Korsikas ieleju un kalnu ieskauti. Te savvaļā ganās
cūciņas, brīžiem šauro un līkumoto autoceļu lēnām šķērso kāda slinka govs… Te dzīvo īstie salas
iedzīvotāji, kas ir patiesi un runā savā dialektā! Bet, protams, iepazīsim arī piekrastes, un noteikti
izstaigāsim Napoleona takas Ajačo! Baudīsim kaut ko no kastaņu miltiem, gardās jūras veltes, grilētu
cūkgaļu, vietējos vīnus, miršu liķieri… Laiskosimies pludmalēs, vērosim saulrietu un iespējams arī
saullēktu… Nesteigsimies un baudīsim katru mirkli!

1.diena. Rīga – Olbija - Korsika





Lidojums Rīga – Olbija ( Sardīnija).
Transfērs uz Santa Teresa Gallura, ostas pilsētiņa Sardīnijā, izsenis bijusi zvejnieku ciemats!

Prāmis Santa Teresa Galura ( Sardīnija) – Bonifačo ( Korsika) 17:00 – 18:00
Iebraucot Korsikā pārņems tāda dīvaina sajūta, ka it kā esam Francijā, bet tā nav īsti Francija...
Korsika gadsimtiem bijusi kārs kumoss daudziem iekarotājiem, bet laikam tomēr visspilgtāko
noti atstājuši itāļi! Šī nelielā sala neatstāj vienaldzīgu nevienu...
 Transfērs uz viesnīcu, atpūta pēc garā ceļa

2.diena. Bonifačo – Bavella – Korte - Bastija
 Romantisks ceļš uz Bavella! Dosimies cauri Korsikas kalnu masīvam, no vienas puses būs skaisti
meži un no otras mežonīgas klintis! Ceļi te ir labi, bet lēni... Jo ir līkumu līkumi, bet ainavas to
vērtas!
 Vērosim dramatiskos klinšu krāvumus, kuru krāsu dažādība pārsteigs ikvienu, no sarkanas līdz
melnai! Un tas viss burvīgi apaudzis ar Laricio priedēm. Skaistākie salas skati ik pa brīdim, tātad
kāpjam ārā un tik fotografējamies... Bavelas adatu klintis vislabāk būs redzamas no Col de
Bavellas kalnu pārejas!
 Pēcpusdienā ceļš uz Korsikas Austrumkrastu, tas vedīs mūs cauri nedaudziem seniem
ciematiem, kas ir kā pasaku namiņi izvietojušies interesantās vietās, kur dzīve rit savu
nesteidzīgo gaitu... Sajutīsim gadsimtiem neskartu mieru!
 Korte ar Ērgļa ligzdu, kur izmantosim bānīša pakalpojumus, lai atklātu vecpilsētu, kas 18.gs bija
Korsikas galvaspilsēta!
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 Nakts viesnīcā Bastijā.
3.diena. Bastija – Le Cap – Partimonio – Saint Florent - Kalvi
 Bastijas pilsētas apskate! Bastija ir otra lielākā pilsēta, ar nozīmīgu ostu, kur attīstīta tirdzniecība
un vīna darināšana!
 Korsikas raga iepazīšana, kura daba atkal ir nedaudz atšķirīga!
 Erbalungas ciematiņš, kur jaušams dženoviešu pirksts, slavens ar savu torni, kas atrodas uz
klints jūras krastā! Brauciens caur mazajiem ciematiem – Luri, Pino, Nonza, kur atkal vērojam,
cik rimta var būt ikdiena!
 Nonza – ar melno oļu pludmali! Varbūt trakajiem laiks peldei?
 Patrimonio ciemā beidzot dosimies uz vietējo vīna pagrabu, lai nogaršotu Korsikas vīnu nelielā
degustācijā!
 Aliso upe, kas tek cauri auglīgajām Olettas ielejām, sauktas par Conca d Oro, tālāk uz Agriates
tuksneša daļu, Ile Rousse – atkal cita dabas pasaule!
 Iekārtošanās viesnīcā Kalvī.
4.diena. Kalvi – Balagne – Ile Rousse
 Brauciens uz mazajiem omulīgajiem ciematiņiem Balagnes reģionā – Lavatoggio, Cateri, St.
Antonio! Tālāk gar Pigna, Corbara, Ile Rouse ciematiem uz Kalvi!
 Pēcpusdienā brīvais laiks Kalvī! Te izbaudām atpūtu pie jūras! Iespēja iet iepirkties mazajos
veikaliņos, pavakariņot kādā no tipiskajiem Kalvī restorāniņiem, kas servē svaigus jūras
produktus un labi grilētu gaļu... Nu, protams, ka ar glāzi vīna!
 Nakts viesnīcā Kalvī.
5.diena. Kalvi – Porto – Calanche di Piana - Ajačo





Skaists brauciens uz Porto līci, kas ir iekļauts UNESCO dabas pieminekļu sarakstā.
Ja laika apstākļi atļaus, tad izbrauciens ar laivām pa jūru, apskatot līci no cita skatu punkta.
Cargese, senā grieķu kolonijas pilsēta, kas atrodas ainaviskā vietā Peru līcī!
Nakts viesnīcā Ajačo.

6.diena. Ajačo – Le Maquis
 Krasta ceļš aizvedīs mūs līdz Parata pussalai, no kuras paveras fantastisks skats uz Sangunaires
salām un dženoviešu torni!
 Ajačo pilsētas iepazīšana. Mazo, šauro ieliņu līkumi vilina uz pastaigu... un sajūtamies kā
dženoviešu valdītā pilsētā pirms vairākiem gadsimtiem... Laiks glāzei ar ko veldzēties! Baltvīns
būs tieši laikā!
 Vietējā pilsētas tirgus apmeklējums, kur varēsiet iegādāties svaigus augļus un visus vietējos
labumus, ko te piedāvā.
 Bastelica by Cauro - priežu mežu ielokā.
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 Prunelli aizas apskate no vienreizīgā skatu laukuma, kur paveras aizas spēks un vara!
 Nakts viesnīcā Korsikā.
7.diena. Ajačo – Sartene – Bonifaco - Olbija
 Ceļš uz Sarteni – viskorsikāniskāko pilsētu uz salas! Ekskursija pilsētā.
 Vietējo produktu degustācija.
 Bonifačo, fantastiska cietokšņpilsēta, kur jānogaršo mīdijas vietējā mērcē ar baltvīnu, un
jānopērk vietējais nazis! Ekskursija pilsētā. Izbrauciens ar mazo čukčukbānīti, lai labāk vērotu
pilsētu.
 Transfērs uz ostu.
 18:30 kāpsim uz prāmja, lai atgrieztos Sardīnijā.
 Transfērs uz viesnīcu Olbijā. Olbija – paliela ostas pilsēta, kurā ir viena suvenīru un šopinga iela
atvēlēta viesiem tūristiem, pārējāis vairāk ir rosīga pilsēta...
 Piedāvājam par papildus samaksu atvadu vakariņas kādā tipiskā Olbijas ristorantē, sen nav bijis
tāds īsts itāļu ēdiens, vai ne? Un lai līst aperols...
 Nakts viesnīcā Olbijā .
8.diena. Olbija – Rīga
 Transfērs uz lidostu.
 Lidojums Olbija– Rīga.
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Olbija - Rīga (aviokompānija Airbaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg,
8 kg rokas bagāža – 1 vienība).
 Prāmja biļetes Sardīnija – Korsika – Sardīnija,
 Dzīvošana 3* divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm,
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela).
 Angliski runājošs vietējais gids 6 dienas Korsikā
 Ekskursiju programma ar ieejas maksām, kas minētas programmā,
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi.
 Ceļojuma organizācija.

Ceļojuma cenā neietilpst:
 Pusdienas un vakariņas
 Atvadu Vakariņas Olbijā - ~ 50 EUR
 Dzeramnauda šoferim.
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 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā.
Ievērībai:
 Ceļotājiem, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs, ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 245 EUR).
 Minimālais skaits grupā ir 20 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 20.06.2015.
 Pārējā summa jāsamaksā līdz 20.08.2015.
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