Romantiskā Toskāna gardēžiem
ar Florenci
26.07. – 02.08. 2015., 8 dienas, cena 995 EUR
Apbrīnojami skaistās dabas ainavas, gadsimtiem sena arhitektūra, žilbinoša krāsu simfonija,
dienvidu saules iedvesmojošais siltums un toskāniešu savdabīgā vitalitāte…Cipreses, olīvkoki, pakalni,
kuros slejas nami ar dakstiņu jumtiem un lepni torņi, apstrādātie tīrumi, kas slīpajos saules staros
izskatās kā dzintars… Toskānas iepazīšana būs balstīta uz ēdiena un vīna baudīšanu, viesojoties pie
vietējiem zemniekiem, kuri uzņems mūs ciemos, savās saimniecībās. Mēs varēsim klaiņot pa mazajiem
ciematiņiem, kuru nosaukumus nevaram īsti izrunāt… Šeit ir gardēžu paradīze – te viss arī notiek lēnām,
nesteidzoties. Bet mēs mēģināsim tikt dziļāk, Toskānas iekšpusē. Te slaveno pilsētu Florenci iepazīsim
no pavisam cita rakursa, te būs lauki, kur viss ir patiesi…, bez drūzmas, bez steigas. Šis ir brauciens tiem,
kam Itālija ir sirdī… Un mēs varēsim iemīlēties tajā arvien vairāk… Visā… gan skaistajos kalnos, vīnogulāju
laukos, mazpilsētās, pīniju un ciprešu audzēs, omulīgajos krodziņos… Baudīsim visu – meklēsim trifeles,
gan noskaidrosim kā top īstais pekorīno siers, garšosim izslavētos Toskānas vīnus, baudīsim saldējumu
lēnās pastaigās, nogaršosim arī grapu, dzersim gardu kapučīno, ēdīsim pastu dažādos veidos, mandeļu
cepumus… Apgūsim itāļu valodu un sāksim ar: Bellisimo, bonissimo un Salute!

1.diena. Rīga – Roma
 Lidojums Rīga – Roma.
 Pārbrauciens tālāk uz Toskānu.
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Toskānā.
2.diena. Kjanti
 Kjanti ir viens no slavenākajiem Itālijas vīna reģioniem, bet šeit vīni ir ļoti dažādi, tāpēc garšosim
un trenēsimies tos atšķirt un novērtēt! Gadsimtiem ilgi te darina vīnu, tā ir viņu ikdiena, jo
gandrīz katrā lauku mājā ir neliels pagrabs, kur iztur Kjantī. Un, protams, slavenākās vīna
darītavas ar milzīgiem panākumiem startē vīna tirgos pasaulē.
 Pirmā iepazīšanās ar Kjanti Classico vīniem senajā Castello di Verranzano, kur gadu simtiem tiek
darināts vīns.
 Grēves mazpilsētiņā viesosimies pie vissenākā miesnieka, lai iepazītos ar Toskānas gaļas
delikatesēm. Un te baudīsim arī pusdienas, jo saimnieks Dario Cecchini cels galdā gardāko, kas
šodien sagatavots īpaši priekš mums.
 Sandžimijāno vecpilsētā, dosimies pastaigā, lai iepazītos ar viduslaiku dzīvi Itālijā. Te noteikti
jānobauda baltais vīns Vernaccia di San Gimigniano par kuru bija rakstījis Dante Aligjēri jau savā
„Dievišķajā Komēdijā”.
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3.diena. Čertaldo
 Čertaldo vecpilsēta, kurā savulaik strādājis rakstnieks Džovani Bokačo, kurš sarakstījis
Dekameronu. Te nogaršosim slaveno sīpolu ievārījumu, kuru ēd kopā ar sieru. Tā ir delikatese,
un nekur citur Jūs tādu nedabūsiet! Bet, protams, ar glāzi vīna!
 Čertaldo sasniedzama tikai ar funikulieri, tā ka atkal kāds piedzīvojums.
 Trifeļu medības. Dosimies ekskursijā ar suņiem meklēt trifeles, ja arī neatradīsim, tad vienalga
uzzināsim visu par tām, un vismaz nogaršosim īstas Toskānas trifeles.
 Vakariņās tā saucamā Pavāru skola, kur pie piepildītas glāzes proseko, mācīsimies gatavot
tradicionālos ēdienus, vismaz piecus, tātad gardas vakariņas, pašu radītas no vietējiem
produktiem un receptēm, un arī klāt Kjantī vīns!!!
4.diena. Ligūrija
 Šodien dosimies izpētīt Ligūrijas piekrasti.
 Pilnas dienas ekskursija uz Činkve Terres nacionālo parku, brauciens gan ar kuģīti, gan pastaiga
pa Mīlētāju taku, gan peldes jūrā.
 Činkve Terre – izcils Dieva meistardarbs – plaši aizsargāts apgabals, kur atrodama neparasta
skaistuma vide! Te ir pārstāvēta visa veģetācija – kastaņkoku meži, zemeņkoki, virši, mirtes,
milzīgās agaves, timiāns u.c. Pieci ciemi, kas uzkārušies uz stāvajām klintīm, pavisam nesen
pievienoti reālai dzīvei, vēl joprojām saglabājuši savu savdabību! Tāpēc dosimies iepazīt šo
dabas varenību! Pusdienās iesakām nogaršot Ligūrijas rozā vīnu un pastu ar pesto – Ligūrijas
lepnumu!
5.diena. Toskāna
 Šodien atvēlēsim laiku mūsu garīgajai pasaulei un dosimies uz vienu no skaistākajiem
klosteriem visā Toskānā, kur mūki jau no sen seniem laikiem gatavo vīnu, un arī te ir
saglabājušies vīna pagrabi, un aptieka ar mūku izstrādājumiem!
 Laiks noskaidrot kā top īsts pekorīno siers?! Slavenais aitas siers, kura vārds jau nu ir Toskānas
vizītkarte… Tāpēc dosimies uz privāto saimniecību un pusdienosim tur, tad pie reizes arī visu
noskaidrosim…
 Laiks nodegustēt arī vienu no dārgākajiem Toskānas vīniem Brunello di Montalcino, tādēļ
viesosimies vīna saimniecībā un nodegustēsim to!
6.diena. Florence
 Ar vilcienu piedzīvojumā uz Florenci! Florence – Toskānas galvaspilsēta, renesanses laika visas
Itālijas un visas Eiropas dvēsele. Šai pilsētā ekskluzīvā programmā apmeklēsim vietas, kur
parasti tūrisma plūsma nepaspēj nokļūt..
 Iegriezīsimies vissenākajā aptiekā visā Eiropā, kura vēl joprojām darbojas. Ieiesim atstāt mīlas
vēstuli baznīciņā, kur Dante iepazinās ar savu Beatrisi, iemetīsim aci juvelierizstrādājumu
darbnīciņā, kur vēl joprojām kaļ seno zelta Florences naudu – fiorino.
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 Protams, veltīsim laiku arī skaistākajām vīrietim visā pasaulē – Mikelandželo radītajam Dāvidam,
arhitektūras šedevram – Brunelleski katedrāles kupolam, Palazzo Vecchio, kura aprakstīta
Brauna romānā „Inferno”.
 Dosimies uz Florences pārtikas tirgu, kur var iepazīties ar visiem Toskānas gardumiem.
 Pēcpusdiena brīva pilsētā pēc saviem ieskatiem – mākslas baudīšanai, iepirkšanās priekiem utt.
7.diena. Toskāna
 Lai labāk varētu iepazīties ar Toskānas dabu, mums noteikti jādodas uz kalnaino Toskānu.
Noteikti jāapmeklē pasaulē viskvalitatīvākā baltā marmora raktuves. Ekskursija marmora
raktuvēs, kur pats Mikelandželo ir braucis izvēlēties akmeni saviem darbiem. Šīs raktuves savu
marmoru piegādājušas gandrīz uz visām pasaules malām, lai rotātu skaistākos un dārgākos
namus!
 Te varēsim nodegustēt viņu lepnumu Lardo Di Colonnata - slaveno speķi! Slavens un dārgs tas
ir tāpēc, ka to gatavo marmora vannās. Nogaršosim, kāds tas ir!
 Pēcpusdienu pavadīsim pie jūras. Beidzot laiks peldei un saules vannām.
 Piedāvājam kopīgas atvadu vakariņas ar Toskānas virtuves smalkumiem.
8.diena. Mājup
 Atvadāmies no Toskānas! Transfērs uz lidostu.
 Lidojums Roma – Rīga.
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Roma – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža
20kg, 8 kg rokas bagāža 55x40x20cm izmērā).
 Dzīvošana 3* viesnīcā (7 naktis), divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm.
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela).
 Ekskursijas pēc programmas.
 Vietējais gids latviešu valodā.
 Ceļojuma organizēšana.
Papildus uzdevumi:








Chianti Classico vīna degustācija – 10 EUR.
Pusdienas pie Miesnieka ~ 25 EUR.
Funikulieris uz Certaldo un sīpolu ievārījuma degustācija - 12 EUR.
Trifeļu medības - 25 EUR.
Pavāru skola ar vakariņām – 40 EUR.
Sieru degustācija pekorīno saimniecībā - 20 EUR.
Brunello di Montalcino degustācija - 15 EUR.
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Marmora raktuves – 10 EUR.
Lardo di Colonata degustācija – 15 EUR.
Činkve Terres NP, brauciens ar kuģīti ~ 35 EUR.
Atvadu vakariņas ~ 30 EUR
Tūrista nodoklis pilsētās
Dzeramnauda šoferim.
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā.

Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 140 EUR
 Minimālais skaits grupā ir 18 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 jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 400 EUR jāsamaksā līdz 01.05.2015.
 Pārējā summa jāsamaksā līdz 15.06.2015.
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