Pasaules izstāde EXPO Milānā
22.09. - 29.09. 8 dienas, cena – 495 EUR
Milāna ir burvīga un dārga pilsēta, kurai šogad ir dota iespēja sevi pierādīt ar milzu izstādes
uzņemšanu. EXPO vienreiz labāk redzēt! Skandāli “Expo 2015” vajājuši jau no pašiem pirmsākumiem.
Paralēli tradicionālajiem – saistītiem ar korupciju, finanšu pārtēriņiem un termiņu kavēšanu, jau pāris
mēnešus pirms izstādes atklāšanas tās mājas lapā bija pārdoti 10 tūkstoši biļešu. Tiek prognozēts, ka
kopumā izstādei varētu būt vairāk kā 20 miljoni apmeklētāju, tādējādi “Expo” kalpojot arī kā slīcēja dēlītis
ekonomiskajā recesijā ieslīgušajai Itālijai.
Bez tā visa – daudz skaistu vietu, Džuljetas stāsts Veronā, Zalcburgas skaistums, Svarovski
noslēpumi, Nirnbergas viduslaiku mūri, Mainau ziedu sala un vēl daudz gardumu, kas būs jānogaršo!

1.diena. 22.09. Izguļamies autobusā…
 6.30 izbraukšana no Rīgas, diena ceļā caur Lietuvu, Poliju.
 Nakts viesnīcā Zgorželecas apkaimē.
2.diena. 23.09. Un piedzīvojumi var sākties!
 Nirnberga! Albrehta Dīrera dzimtā pilsēta jau mūs gaida. Pastaigas laikā pavērosim Pilsētas
panorāmu no Kaizerburgas pagalmiem, dosimies uz tirgus laukumu lai Skaistās strūklakas režģī
atrast laimes gredzenu. Un protams laiks nobaudīt slavenās Nirnbergas desiņas un alu!
 Nakts 3* viesnīcā Bodenes ezera apkaimē.
3.diena. 24.09. Ziedu sala Mainava un baņķieru pilsēta Cīrihe
 Mainau dēvē par „ziedu salu’’ – Bernadotu ģimenes īpašums priecē daudzos viesus ar parka
krāšņajiem ziediem un pasakainiem Tauriņu mājas iemītniekiem. Katrā gadalaikā viesus priecē
dažādi ziedi un ziedu veidojumi, tā ir burvīga pastaigu vieta.
 Ap pusdienlaiku jau sasniegsim Cīrihi - Šveices finanšu centru. Marks Šagāls dāvāja Frauenkirhei
savas vitrāžas - un arī tās mums jāredz. Un protams slavenā Banhofštrase kur 1200 metros
izvietojās bankas, veikali un viesnīcas.
 Ceļš pāri un cauri Alpiem vērojot Šveices skatus.
 Nakts 3* Milānas apkaimē.
4.diena. 25. 09. EXPO MILANO 2015. Un diena var sākties!
 Pasaules izstāde ar unikālu un novatorisku iezīmi. Šī gada tēma ir; Kā pabarot planētu. Dzīvības
enerģija.” Expo uzņems vairāk nekā 130 dalībnieku, darbosies 184 dienas, un uzņems vairāk
nekā 20 miljonus apmeklētāju. Viņiem būs iespēja veikt ceļojumu apkārt pasaulei caur garšas
un tradīciju pieredzi. Expo Milano 2015 ir pirmā ekspozīcija vēsturē, ko atcerēsies ne tikai ar
saviem produktiem, bet arī par ieguldījumu izglītībā par planētas pārtikas resursiem.
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 Lombardijas galvaspilsētas Milānas apskate; slavenais Doms, La Skala operas nams un Viktora
Emanuela tirdzniecības galerija.
 Atgriešanās 3* viesnīcā.
5.diena. 26.09. Expo Milano 2015. Verona
 No rīta dosimies uz izstādi, lai iepazītos ar to, ko nepaspējām vakar.
 14.00 dosimies uz Veronu!
 Skaligeru dzimtas sarkofāgi, Džuljetas māja ar slaveno balkonu, Veronas arēna un skaistie
laukumi mūs gaida. Varbūt ir pienācis laiks kādam kapučīno vai proseko glāzei Bre laukumā
vērojot dzīves plūsmu un svinot to!
 Nakts viesnīcā 3*Veronas apkaimē.
6.diena. 27.09. Kalnu virsotņu un kristālu pasaulē
 Ceļš pāri Brennera kalnu pārejai, brauciena laikā vērosim burvīgās ainavas ar vīnogulājiem,
aizām un sniegotām virsotnēm.
 Vatensā mums būs iespēja iepazīt Svarovska kristālu pasauli jaunajā ekspozīcijā.
 Tiroles galvaspilsētā Insbrukā pie Innas upes nobaudīsim Apfelstrudel lūkojoties uz Zelta jumtu
un dosimies tālāk.
 Nakts viesnīcā 3* Zalcburgas apkaimē.
7.diena. 28.09. Mūzikas skaņas Zalcburgā un senie torņi Šteirā
 Neliela rīta pastaiga Zalcburgā – Mirabellas pils un dārzs, Hoenzalcburgas cietoksnis, laukumi
un skaistās veikalu izkārtnes un, protams, dižais Mocarts.
 Apmeklēsim iepirkumu centru, lai pilnām somām dāvanu steigties mājās.
 Uz brīdi iegriezīsimies senajā Šteirā - pilsētiņā Ensas un Šteiras upju krastos, kur viduslaiku mūri
un vārti sargā pilsētas mieru.
 Pievakarē ciemosimies pie kāda vīndara, lai ieturētu kopīgas vakariņas un nobaudītu vīnu.
 Nakts viesnīcā 2*Polijas pierobežā.
8.diena. 29.09.Gulbīti gulbīti kustini kājiņas!
 Ceļš uz mājām .
Ceļojuma cenā:
 Dzīvošana 2/3* viesnīcās divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm.
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela).
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi.
 Ceļojuma organizācija.
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Ceļojuma cenā neietilpst:








Piemaksa par vienvietīgo numuru – 150 EUR
Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā.
EXPO ieejas biļetes - 1diena no 39 EUR, 2 dienas – 72 EUR
Vīna degustācija ar vakariņām Falkenšteinā – 25 EUR
Mainau sala – 15 EUR
Svarovski – 19 EUR
Džuljetas māja – 7 EUR

Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 21 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir
mazāks par minimālo, ceļojums tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts.
 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.
 Pārējā summa jāsamaksā līdz 22.08.2015.
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