Itālijas zelta izlase ar atpūtu Gargāno
08.09. – 19.09.2015., 12 dienas, cena 700 EUR
Kuram gan nav bijusi vēlme apskatīt Itāliju? Tā ir zeme, kas pārsteigs ikvienu, tā ir tik dažāda, tik
skaista un interesanta. Katrā valstī ir “obligātā” programma, kas jāredz, tās ir milzu pērles kā Roma
un Venēcija. Bet kādam mazās pērlītes var likties pat vēl interesantākas un skaistākās – omulīgā
Bassano del Grappa, senā Vieste, jaukā Perudža vai torņu pilsēta Sandžimijano. Un vēl kādam sirdī
iespiedīsies Toskānas ainavas vai Gargāno stāvie krasti un jautrie ceļi. Katram savs! Un esot šai
skaistajā zemē viennozīmīgi jābauda itāļu virtuve, jo viņu dzīve paiet restorānos, tāpēc mācīsimies
arī mēs – izbaudīt viņu vīnus, grapu, garšot pastu, gnoki, spageti un daudz ko citu. Jūras veltes –
garneles, astoņkāji tikko no Adrijas jūras… Atdzesēts proseko jūras krastā. Tas viss Jums būs…
Septembris ir īstais laiks atpūtai pie Adrijas jūras, pelde zili zaļajos jūras ūdeņos mūs jau gaida…
Pa ceļam kājas izlocīsim arī Austrijas mazpilsētās un nobaudīsim ko gardu.

1. diena, Katra diena kā aizraujošā grāmatā
 Izbraukšana no Rīgas.
 Lietuvu un Poliju.
 Nakts 3* viesnīcā pie Polijas/Čehijas robežas.
2. diena, Romantiskā nostalģija
 Čehija, Austrija.
 Sankt Poltenes pilsētiņa, kur nogaršosim štrūdeli un izbaudītu pastaigā mazpilsētas šarmu.
 Nakts 3* viesnīcā Bolzāno apkārtnē.
3. diena, Noslēpumi Alpu pakājē
 Nelielā rīta pastaigā iepazīsimies ar Trento – pilsētu un 13.gadsimtā celto Domu.
 Bassano del Grappa paviesosimies, lai nogaršotu īstu itāļu grapu.
 Un senajā Padujā iepazīsimies ar tās slavenāko celtni.
 Nakts 3* viesnīcā pie Rimini.
4. diena, Vissenākā un vismazākā
 Pundurvalsts Sanmarīno. Apskates ekskursija grupas vadītāja pavadībā. Vīnu degustācija un
suvenīru iegāde (beznodokļu zona).
 Pārbrauciens uz Gargāno pussalu, kas senāk bijusi sala Adrijas jūrā, tikai zemes ģeoloģisko
svārstību rezultātā pievienojusies Apenīnu pussalai. Viens no krāšņākajiem Itālijas dabas
nostūriem.
 Nakts 3* viesnīcā pie Viestes.
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5. diena, Atklāsim grotu noslēpumus!
 No rīta aicinām doties ekskursijā ar motorlaivām gar Gargāno pussalas krastiem. Jūs apskatīsiet
unikālās jūras veidotās grotas un alas, no Adrijas jūras vērosiet Viestes panorāmu. Un, protams,
peldēsieties un sauļosieties oļu pludmalē!
 Pastaiga Viestē, kuras vēsturiskais centrs atrodas uz klints, kas iestiepjas jūrā, tieši tādēļ Vieste
tiek dēvēta par pasaules maliņu.
 Nakts 3* viesnīcā pie Viestes.
6. diena, Atpūta pasaules malā
 Atpūta pie Adrijas jūras vai:
 Par papildus samaksu piedāvājam doties braucienā pa Gargāno pussalu, kuras laikā
apmeklēsim Sandžovanni Rotondo, Santa Maria dell Grazie baznīcu, kur atdusas Sv. Pijs (Padre
Pio), izbrauksim cauri Gargāno Nacionālajam parkam un iegriezīsimies Monte Santandželo Sul
Gargāno pilsētiņā.
 Atgriešanās Viestē, iespēja doties degustēt olīveļļu un itāļu virtuves gardumus.
 Nakts 3* viesnīcā pie Viestes.
7. diena, Pērle Romas pievārtē
 Aizraujošs brauciens pāri kalniem uz grezno rezidenci Romas pievārtē - Tivoli. Jau senie romieši
Tivoli izvēlējās par vietu, kur atpūsties svelmainajās vasarās. 16. gs. d’Este villā savu darbību
sāka simtiem strūklaku, kas vēl šodien dāvā savu burvību parka apmeklētājiem.
 Vakara pastaiga Romā. Romas burvību var izbaudīt tikai lēnā un mierīgā pastaigā, kas mijas ar
pasēdēšanu kādā tratorijā, pie vīna glāzes, ļaujoties plūsmai… Roma ir un būs tūristu pilsēta,
bet arī prom no pūļa var pamukt, izbaudot mazos omulīgos kvartālus, kur dzīve rit savu ikdienas
gaitu.
 Nakts 3* viesnīcā Romā.
8. diena, Mūžīgā pilsēta – Roma
 Vēstures stunda! Romas apskates ekskursija vietējā gida pavadībā ar kājām (~4h), pēc tam –
senās Romas impērijas pieminekļu apskates turpinājums grupas vadītāja pavadībā: Romas
forumi, Kapitolija pakalns, Panteons, Trevī strūklaka, Spāņu kāpnes, skaistākais Romas laukums
– Navona laukums, u.c.
 Pusdienas iesakām kādā vietējā restorānā, jo garda pasta ar atdzesētu mājas vīnu mūs jau
gaida!
 Vatikāna pilsētvalsts apmeklējums: Sv. Pētera laukuma un bazilikas apskate.
 Atgriešanās 3* viesnīcā Romā.
9. diena, Vēstures un dabas harmonija
 Itālijas zaļā sirds - Umbrija.
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 Perudža – tā ir Saule, ap kuru orbītā izvietojušās pārējās Umbrijas pilsētas. Apskatīsim gotisko
katedrāli un 13. gs. strūklaku pilsētas laukumā, nobaudīsim Perudžas maizi, kuru ēdot mērcē
vīna glāzē.
 Tālāk dosimies uz Toskānu, kur degustēsim vīnu un olīveļļu privātā saimniecībā.
 Atvadoties no Toskānas, paciemosimies torņu pilsētā Sandžimiņjāno, kuru var uzskatīt par
viduslaiku „Manhetenu”.
 Nakts 3* viesnīcā pie Padujas.
10. diena, Bella Italia, arrivederci!
 Eiropas krāšņākā ūdensroze - Venēcija. Brauciens ar kuģīti pa lielo kanālu Sv. Marka laukums
Dodžu pils un Venēcijas simbols - Spārnotais Lauva un Rialto tilts. Nogaršojiet Aperol špric ar
olīvi!
 Nakts 3* viesnīcā pie Grācas.
11. diena, Austrijas torņi un vīni
 Rīta pastaiga Grācā. Štīrijas lielpilsēta, kam ir tipiska austriešu aura…
 Kopējās atvadu pusdienas Falkenšteinas vīna darītavā, lai nogaršotu arī Austrijas vīnus.
 Nakts 3* viesnīcā Polijā Čenstohovas apkārtnē.
12.diena, Laimīga atgriešanās.
 Polija, Lietuva. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.
Papildus izdevumi:














Tūristu apdrošināšana
Kuģītis Venēcijā – 15 EUR
Brauciens ar gondolu Venēcijā – 25 EUR
Villa d’Este- 10 EUR
Pacelšanās Sv. Pētera bazilikas kupolā – 5 EUR
Audio austiņas Romā – 5 EUR
Vakariņas Viestē no 16 EUR
Brauciens ar laivām Gargāno – 15 EUR
Izbrauciens pa Gargāno pussalu (ja piesakās ne mazāk kā puse no grupas) – 30EUR + ieejas
Biļetes katedrālēs – no 2 EUR
Degustācija Toskānā no 15 EUR
Grapas degustācija 2 EUR
Kopējās pusdienas ar vīna degustāciju Austrijā 23 EUR
Piemaksa par vienvietīgu numuru 250 EUR

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Transports visas tūres garumā ( degvielas izmaksas, maksas ceļi, stāvvietas, ceļu nodokļi)
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Iebraukšanas atļaujas Itālijas pilsētās
Dzīvošana 3*viesnīcās ar brokastīm, divvietīgos numuros.
Tūristu nodoklis viesnīcās
Ekskursija ar vietējo gidu Romā un Perudžā krievu valodā
Grupas vadītāja pakalpojumi
Ekskursiju programma
Ceļojuma organizācija

Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 28 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. Grupa nebūs lielāka
par 34 personām!
 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 200 EUR jāsamaksā 60 dienas pirms brauciena
 Pārējā summa jāsamaksā 30 dienas pirms brauciena
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