Roma un Tivoli villas
14.11. – 18.11.2015., 5 dienas, cena 670 EUR
Romas diženumam nav apraksta! Tas vienkārši ir jābauda! Lēnām, nesteidzoties, iegrimstot
pilsētas burzmā, klaiņojot pa mazajām ielām, kur neiet tūristi! Romai vajag laiku! Jo tā ir liela, tā ir
bagāta, skaista, varena un dāsna! Glāze atdzesēta proseko kādā pavisam nelielā tratorijā ļaus jums
iepazīt šo vietu savādāk… Bet būs arī dižās pilsētas obligātā programma! Protams, kā gan bez tā!
Bet vakari pieder Jums, lai staigātu, pamērcētu kājas Trevi strūklakā, pasēdētu uz spāņu
kāpnēm! Kā rozīnīte Romai – izbrauciens uz Tivoli villām, ienirt dārzu pasaulē un uzzināt tad viss
reiz bija…

1.diena.14.novembris. Romas vilinājums





Agri no rīta lidojums Rīga - Frankfurte – Roma
Transfērs no lidostas uz 3* viesnīcu Romas centrā



Vakariņas iesakām ieturēt kādā no jaukajiem Romas restorāniem vai tratorijām, laiks ļauties
nesteidzīgai ēdiena baudīšanai – glāze mājas vīna un pasta!

Ap pusdienlaiku iekārtošanās viesnīcā, neliela atpūta un Roma mūs jau gaida
Iepazīsimies ar Mūžīgo pilsētu gida pavadībā. Romas forumi, Kapitolija pakalns, Navonas
laukums un Trevi strūklaka, Spāņu kāpnes un vēl un vēl!!!

2.diena. 15. Novembris. Imperatoru un Kardinālu greznums
 Dienas ekskursija uz Tivolī.
 Jau no seniem laikiem Tivoli izvēlējās par savu atpūtas vietu Romas aristokrātija. Gida pavadībā
priecāsimies par senajām strūklakām un skulptūrām d Este pils parkā. 16.gs. celtās pils parkā
savas pasakas stāsta 500 strūklakas. Savukārt 2.gs celtā imperatora Adriana villa (UNESKO)
pārsteidz ar Romas impērijas laika drupām, kuras rotā Korintiešu kolonādes, Ūdens amfiteātris
un senās skulptūras. Vakarā Romas laukumi un strūklakas ietērpjas apgaismoju krāsās. Ir laiks
baudīt dzīvi!
 Atgriešanās Romā.
 Vakarā nogaršojiet caneloni pildītus ar rikotas sieru un tiramisu?!
3.diena.16. novembris. Vatikāna pilsētvalsts un tās dārgumi
 Šodien dosimies uz Vatikāna pilsētvalsti, Svēta Pētera laukums un lielāka pasaules Bazilika ar
kolonādēm, skulptūrām un gleznām ir gatavi Jūs pārsteigt. Vatikāna muzeji glabā gadsimtos
veidotos mākslas šedevrus. Jums ir iespēja viņus izpētīt un apbrīnot Siksta kapelas gleznojumus.
 Iesakām Jums apmeklēt arī izcilo San Giovanni in Laterāno katedrāli un Santa Skalas (Svēto
Kāpņu) baznīcu, kur atrodas kāpnes pa kurām uz tiesu devās Kristus
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 Laiks nogaršot īstu malkas krāsnī ceptu picu! Jā, te der glāze itāļu vieglā alus vai proseko! Desertā
iesakām ielas kafejnīcā nopirkt saldējumu un doties pasedžiātā kā to dara vietējie…
4.diena.17. novembris. Romas noslēpumu atklāšana
 Diena lēnai Romas baudīšanai pēc savām vēlmēm.
 Iesakām izstaigāt Romas forumu un Kolizeju ar viņa koridoriem un kāpnēm. Bet varbūt Jūs
vilina Kapitolija muzeji vai arī daudzās Romas bazilikas ar saviem mākslas šedevriem. Pietiekoši
daudz laika, lai vakara krēslā apskatīt Venēcijas laukumu un Tēvijas Altāri vai pasēdēt uz Spāņu
kāpnēm un iemest monētu uz atgriešanos Trevi strūklakā.
 Glāze aperol špric un brusketa?!
5.diena.18.novembris. Mājas mīļās mājas!





Vēl brīdis atvadu skatam uz Romas kņadu un malks kapučīno.
Pēdējie suvenīri…
Transfērs uz lidostu
Lidojums Roma – Frankfurte – Rīga

Papildus izdevumi:










Ceļojuma un veselības apdrošināšana
Villa Adriana 11EUR
Villa d Este 11EUR
Vatikāna muzeji 20 EUR
Austiņas Romai un Tivoli 12 EUR
Piemaksa par vienvietīgo numuru 160 EUR
Muzeji no 5 EUR
Pusdienas, vakariņas no 15 EUR
Metro Romā (dienas biļete 7 EUR)

Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums ekonomiskajā klasē Rīga – Frankfurte – Roma - Frankfurte – Rīga (23 kg reģistrētā
bagāža, uzkodas, vīns)(lidostu nodokļi)
 Transfērs uz/no lidostas
 Transporta pakalpojumi ekskursijai uz Tivoli
 Dzīvošana 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām, Romas centrā, tūristu
nodoklis
 Grupas vadītāja pakalpojumi
 Vietējais gids Romā un Tivoli krievu valodā
 Ceļojuma organizācija
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Ievērībai:
 Minimālais skaits grupā ir 15 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. Pasei 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 14. 08.2015.,
 Pārējā summa jāsamaksā 14.10.2015.,

3
Biroja adrese: „Barona kvartāls”, Cēsu iela 31-5k3, Rīga, LV1012
e-pasts: info@menessdiena.lv

