Apūlija gardēžiem
ar atpūtu Salento pussalā
15.09. - 22.09. 8 dienas, cena – 850 EUR
Ja gribat atpūsties laukos, tad esiet izvēlējušies īsto vietu. Apūlija ir fantastiska vieta pašos Itālijas
Dienvidos, īstais papēdis! Salento novads jau izsenis ir bijis gards kumoss visiem iekarotājiem, jo
atradies izcili ainaviskā vietā starp 2 jūrām – Adrijas un Jonijas. Zili zaļie abu jūru ūdeņi pārsteigs
ikvienu atpūtas un saules vannu cienītāju. Mēs piedāvāsim atpūtu skaistākajā pludmalē, kas tiek
dēvēta par Maldivām, salīdzinot to ar Indijas okeāna salu burvīgajām pludmalēm un tīro ūdeni.
Reģions vēl šodien ir salīdzinoši svešs tūristiem no ārzemēm, te atpūšas paši vietējie, un tāpēc
apūlieši ļoti pievērš uzmanību labai virtuvei… Un kas varbūt izcilāks par gardu maltīti… Te ēd daudz,
pat ļoti daudz, bet viss ir gards un no svaigiem produktiem, te top labākā pasta un gardi ceptā
maize, te ir izcilie piesātinātie Negro amaro un Primitivo sarkanvīni, te ir milzīgi augļu dārzi, un
olīvu audzes, te ir burvīgas baltās mazpilsētas, ļoti viesmīlīgi cilvēki un saule! Te mēs varam
iemācīties, kā tas ir neko nedarīt… bet baudīt, viss lēnām, nesteidzīgi. Atpūta 4 * viesnīcā pie jūras
ar izbraucieniem uz nozīmīgākajām vietām Salento pussalā un Apūlijā, viesošanās pie vīndariem
un eļļdara, masērijās, iepazīstot patiesās vērtības dienvidos, kur vēl joprojām noteicošais ir
rokasspiediens… Ja Jums sirdī Itālija, Jūs esiet īstajā vietā…

1.diena. Rīga – Bari
 Lidojums Rīga – Bari.
 Kafijas pauze jaukajā pilsētiņā uz klints raga Polignano a Mare, kura izvietojusies fantastiskā
vietā pie Adrijas jūras.
 Trulli galvaspilsēta Alberobello – rūķīšu namiņu burvība! Trulli ir ļoti neparastas no kaļķakmens
būvētas apaļas celtnes ar konisku jumtu. Ēku sienas ir nobalsinātas. Bet jumtu dakstiņi reizēm
apgleznoti ar reliģiskiem vai folkloras simboliem. Alberobello šīs mazās, baltās mājiņas atrodas
cita citai cieši blakus, te ir Trulli restorāni, veikali un pat Trulli baznīca!
 Vakarā piedāvājam iepazīšanos ar Apūlijas vakariņām, būs noteikti daudz un ļoti gardi!
 Nakts 3* viesnīcā Alberobello apkaimē.
2.diena. Salento
 Ostuni – viena no romantiskākajām baltajām pilsētiņām Dienviditālijā, kura izvietojusies
pakalnā un ar savām līkumotajām ieliņām vedina uz pastaigām pa mazajām bodītēm.
 Leče – Itālijas dienvidu baroka pilsēta, kā apliecinājums tam ir 1550.gada Svētā Krusta (Santa
Croce) bazilika. Ekskursija ar vietējo gidu. Nogaršojiet ceptus baklažānus ar mocarella sieru un
klāt aperol špric! Karstā laikā īstais glābējs!
 Iekārtošanās 4 * viesnīcā pie Jonijas jūras.
 Vakara pelde Jonijas jūra.
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 Vakarā iesakām nogaršot Salento novada labāko sarkanvīnu “Negro amaro” īstā Salento
degustācijā ar kārtīgām uzkodām.
3.diena. Salento
 Atpūta pie Jonijas jūras.
 Otranto – Adrijas jūras rozīnīte, cietokšņpilsēta, kas izsenis slavena ar saviem ielu labirintiem,
mazajām bodītēm, omulīgajiem bāriem un jaukajiem cilvēkiem.
 Vakariņās piedāvāsim doties uz privāto saimniecību, lai baudītu īstu Apūlijas vakaru – ar itāļu
ēdieniem un vīnu... Būs gardi un daudz!
4.diena. Salento
 Brīva diena pie Jonijas jūras vai Pilnas dienas ekskursija ar zvejnieku kuģīti Adrijas jūrā līdz
Itālijas papēdim Santa Maria di Leuca – Itālijas un Eiropas galējo punktu: brauciens pa jūru ar
kuģīti - iespējama pelde atklātā jūrā, saules vannas, un vēl zvejnieku gatavotas pusdienas uz
kuģa. Baudām nesteidzoties vērojot mazos ciematus jūras krastos, alu veidojumus… bellisimo!
5.diena. Salento
 Brīvs rīts atpūtai pie Jonijas jūras.
 Galipoli – Krētas valdnieki šo pilsētiņu jūras krastā dibināja jau viduslaikos, tā ir viena no
jaukākajām mazpilsētām Jonijas jūras krastos. Pilsēta slavena arī ar zvejniecību, un te ir viena
no retajām vietām, kur ēd jūras ežus!
 Vakarā piedāvāsim atvadu vakariņas no Salento novada – atkal kaut kas gards un kopā noteikti
ar Salento vīnu!
6.diena. Mandurija
 Atgriešanās Apūlijā, pa ceļam brauciens caur mazajiem Salento ciematiem, kafijas pauze kādā
no tiem.
 Viesošanās Mandurijā pie vīndara, jo Mandurija slavēta ar tumšajiem sarkanvīniem… Laiks
nogaršot arī šos!
 Taranto – senā cietokšņpilsēta, kas šodien slavena ar mīdiju audzēšanu.
 Iekārtošanās 4* masērijā.
7.diena. Apūlija
 Apūlijas mazpilsētu apskate. Lokorotondo - sakārtotākais ciematiņs reģionā, slavens ar saviem
īpašajiem ielu labirintiem, balkoniņiem un puķupodiem.
 Martina Franka – baroka pilsēta, kur dosimies iepazīt arī eļlas ražošanas noslēpumu.
 Vakariņās iesakām baudīt Masserijas piedāvāto ēdienu degustāciju, visi lauku labumi, gardi
pagatavoti, skaisti un daudz – dažādas uzkodas – prošuto, desiņas, pasta, grilēta gaļa… Jā, arī
vīns! Esam to pelnījuši.
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8.diena.
 Transfērs uz lidostu.
 Lidojums Bari – Rīga.
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Bari – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg,
8 kg rokas bagāža 55x40x20cm izmērā).
 Dzīvošana 3* (1 nakts) un 4* (6 naktis) viesnīcās, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm.
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela).
 Ekskursijas pēc programmas.
 Vietējā gida pakalpojumi Lečē.
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi.
 Ceļojuma organizācija.
Ceļojuma cenā neietilpst:











Vakariņu degustācija Alberobello – 30 EUR.
Vīna degustācija Salento ar nelielām vakariņām ~ 25 EUR.
Apūlijas vakars ~ 35 EUR.
Mandūrijas vīna degustācija ~ 20EUR.
Kuģītis pa Adrijas jūru ar pusdienām ~ 65 EUR.
Salento galā vakariņas ~ 30 EUR.
Degustācijas vakariņas masērijā ~ 35 EUR.
Pusdienas no 15 EUR.
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 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.
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Pieteikšanās ceļojumam:
 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 340 EUR jāsamaksā līdz 05.07.2015.
 Pārējā summa 300 EUR jāsamaksā līdz 05.08.2015.
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