Līgo Alpu ezeros
22.06. – 29.06.2016., 8 dienas, cena – 1000 EUR
Dabas skaistumam nav robežu. To nevar aprakstīt, to vajag izbaudīt! Ziemeļitālijas ezeri ir tik
dažādi, tāpēc gandrīz katru dienu cits ezers, citas krāsas, citas ainavas, citi gardumi un citi vīni!
Auglīgās ielejas pat Alpu piekājē dod labas ražas gardajiem vīniem un bagātīgajiem augļu dārziem
Gardas ezera krastos. Madžores ezers pārsteigs ar saviem Ēdenes dārziem un gardajām forelēm!
Komo ezers lepojas ar savām villām, kur īpašumi ir pat Klūnijam… Alpu kalnu ainavas, gardie
ēdieni, labs vīns, kas īstām brīvdienām vēl vairāk vajadzīgs?
Izbraucieni ar kuģīšiem, mazās skaistās pilsētiņas ezeru krastos, iespējama pelde kādā no
ezeriem, ciemošanās pie vietējiem saimniekiem. Visapkārt skaistums bezgalīgs! Mazliet Bāvārijas
un Tiroles ciku caku namiņi ar puķītēm, Austrijas slavenais karaļu kūrorts Leha un Līgo vakars
senajā pilī Alpos… Un neizpaliks arī Bavārijas sirds Minhene! Un nedaudz paelposim arī Šveices tīro
gaisu!

1.diena – “Kas Ludvigam bija padomā?
 Lidojum Rīga – Minhene
 Chiemsee ezers – Bavārijas lepnums. Kāpsim uz kuģa, lai dotos uz Herrenchiemse pili, ko
Ludvigs II tā arī nepabeidza, bet naudu patērēja gan… Zirgu pajūgi jau mūs gaida! Kā karaļiem
būt?! Ekkursija pilī!
 Tālāk pa skaistu kalnu ceļu un Brennera pāreju iebrauksim Dienvidtirolē, Itālijā, kas ir viens no
interesantākajiem reģioniem, kur mīt 3 kultūras…
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Milbahas ciematā.
 Lai iepazītu Itāliju, zinām, būs jāēd. Tāpēc aicinām Jūs uz vakariņām ar vairākiem ēdieniem…
2.diena – “Dienvidtiroles noslēpumu atklāšana ”
 Kronplatz – viens no modernākajiem kalniem Dienvidtirolē, kur dosimies ar pacēlāju augšā līdz
2275 m.v.j.l. Ja laika apstākļi un iešanas prieks būs ar mums, tad varam pastaigāt pa takām… No
Kronplatz kalna paveras burvīga ainava uz apkārtējiem Alpiem – Austrijas, Itālijas un labā laikā
arī Šveices. Te iesakām pusdienot kādā no kalnu krodziņiem, kas piedāvā gardus ēdienus. Vai
nav laiks nogaršot kaiseršmār ar gardu kafiju? Nu vismaz bombardīno!!!
 Bruneka – viena no Dolomītalpu senākajām pilsētām, kuras pilskalns nu tiek izmantots kā
muzejs, bet šaurās ieliņas vilina uz pastaigu un glāzi dzirkstošā vīna!
 Pēcpusdienā viesosimies vienā no senākajiem klosteriem, kur vēl šodien darina vīnu… Kurš
teica, ka Līgo dienā dzer tikai alu? Iesim nogaršot!
 Līgo vakars – lai paliek pārsteigums… Vakariņas pilī?
3.diena – “Gardas ezera krastos”
 Brauciens uz Gardas ezeru, kas ir lielākais un siltākais Ziemeļitālijā, bagāts ar pazemes
karstajiem avotiem… Izsenis bijis kūrorts jau Romiešu laikos! Nu tas jāizbauda arī mums!
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 Sirmione – Gardas ezera pērle! Tā atrodas uz saliņas, kas ar tiltiņu pievienota sauszemei, te ir
burvīgi nocietinājuma mūri, te jauka pludmale, te ir skaistas mazas ieliņas, te ir jāklaiņo un
jābauda!
 Brauciens ar motorlaivām apkārt Sirmiones salai, kuras laikā būs iespēja izbaudīt skaistas
ainavas, un iespējams dzirdēt arī kapteiņa dziesmu!
 Brīvais laiks, lai nogaršotu īstu saldējumu, jo te tas top īpaši gards. Noteikti jānogaršo
lemončello no vietējās apkaimes citroniem! Tāpat iesakām doties pastaigās pa saliņu vai ļauties
peldei ezera veselīgajos ūdeņos!
 Pēcpusdienā dodamies viesos pie vienas no slavenākajām un jaukākajām vīndarēm Sirmionē!
Te būs baltvīni un rosē! Bet uz vietas stāsts un tad jau… Un kopā ar gardām pusdienām!
Izbaudām lēnām un nesteidzoties!
 Nakts 3 viesnīcā Lombardijā.
4.diena – “ Viesos pie Klūnija”
 Komo ezers ir pašu vietējo iecienītākā atpūtas vieta, bagāto Milāniešu vasarnīcu rajons.
Pārsteidzoši skaistas villas jau gadsimtiem sen ir celtas ezera krastos. Lai izbaudītu Komo ezera
burvību, ir jākāpj uz kuģīša!
 Brauciens ar kuģīti pa Komo ezeru līdz Bellagio – Komo ezera pērlei, īsti itāliskai mazpilsētai ar
skaistām mazām ieliņām un krodziņiem. Vai jau esat nogaršojuši kapučino un kaneloni?
 Vērojot skaistās bagātnieku villas pārbrauciens ar kuģīti uz Komo. Šo reģionu sev par vasaras
mājām izvēlējušās daudzas pasaules zvaigznes, arī Džordžs Klūnijs un Stings.
 Pastaiga pa Komo, kas slavena ar savu katedrāli un labiem zīmolu veikaliem, kafijas pauze kādā
no Komo pilsētas tratorijām, kur iesakām nogaršot Prosecco ar pastu.
 Nakts 3* viesnīcā Pjemontā.
5.diena – “Paradīzes dārzos”
 Madžores ezers pieder Romantiķiem – te ir vienreizēji jauka aura, skaisti skati un vēl omulīgi
vietējie! Katrs, kas reiz te ir bijis, vēlas atgriezties! Ezers, kas atrodas uz divu valstu robežas –
savu lielāko skaistumu dāvājis Itālijai.
 Brauciens ar kuģīti uz 3 salām Madžores ezerā. Divas no tām pieder senajai Borromeo dzimtai,
kuri tur uzcēla pilis un iekārtoja skaistus dārzus, kas tagad ir pieejami apskatei. Burvīgi iekārtotie
dārzi liks sajusties kā Paradīzē, iespējams satiksim vietējo skaistuli pāvu, kas sargā vienu no
salām – Isla Madre. Savukārt pils apmeklējums liks sajust senatnes dvesmu un palūkoties kā
dzīvoja turīgie itāļi pirms 100 gadiem.
 Pusdienot iesakām mazajā zvejnieku ciematiņā uz salas, kas piedāvā Madžores ezera gardumus
– foreles un citas zivis kopā ar atdzesētu baltvīnu.
 Nakts 3* viesnīcā Pjemontā.
6.diena – “Šveices dabas varenība ?”
 Brauciens uz Šveices kalnu kūrortu Flims, lai dotos iepazīt Šveices Alpus.
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Brauciens cauri Šveices skaistākajai daļai, kur katrs mirklis ir foto vērts.
Pēcpusdienas pastaiga Kūrā, vienā no omulīgākajām mazpilsētām.
Vakara pastaiga Lihtenšteinā, lai nogaršotu vietējo Firsta darināto vīnu?
Nakts 3* viesnīcā Austrijā.

7.diena – “Austrijas Alpi ”
 Bodenes ezers – uz triju valstu robežas, viena no saulainākajām Bavārijas daļām, tāpēc
dodamies iepazīt Lindau – vienu no ezera salām – mazo omulīgo pilsētu, kuru sargā lauva
promenādē – laiks īstai vācu tortei ar kafiju!
 Dodamies pa Flexenpass pāreju uz Ārlbergas Alpiem, viens no neiepazītākajiem reģioniem/
Lehā – karaļu kūrortā, kur slēpot brauc prinči un karalienes, dosimies ar pacēlāju kalnos, lai
nāktu lejā pastaigā ar kājām. Varbūt satiksim kādu gotiņu, baudīsim pļavas puķu dažādību… Un
būsim klusumā un mierā!
 Brauciens līdz Minhenei
 iekārtošanās 3* viesnīcā
8.diena – “Bavārijas sirdī”
 Minhene ir mūsdienīga, sirsnīga pilsēta ar senām tradīcijām. Minhenē nav pretrunu, viss ir
tipiski - BMW un alus dārzi, māksla, kultūra, radošums un sapņaini nostūri, baroks un viss
modernais. Bavārijas galvaspilsētā ir iespējams apskatīt tik daudz īpašu objektu, ka ir grūti
aptvert, ar ko sākt. Tas nozīmē, ka svarīgākais, ko likt ceļasomā pirms došanās uz Minheni, ir
laiks.
 Marijas laukums ir Minhenes centrs. Šeit valda pasaules pilsētas atmosfēra, dzīve kūsā un
gandrīz katra celtne ir arhitektūras piemineklis. Laukuma tēlu veido Jaunais un Vecais rātsnams,
kā arī vecpilsētas vecākā baznīca Pēterbaznīca un, protams, tikai dažus soļus tālāk esošā Svētās
Dievmātes baznīca ar zaļajiem torņiem. Tā ir pilsētas simbols - turklāt ne tikai optiski, bet arī
akustiski, jo zvanu skaņas ir viena vienīga, skaļi gavilējoša degsme.
 Muzeju piedāvājums ir visām gaumēm, izcilais Tehnikas muzejs, Pinakotēkas – mākslas pērles,
BMW muzejs un daudzi citi! Tikpat lieliski dienu var pavadīt šopingā! Piedāvājums visām
gaumēm!
 Un kā gan bez alus kausa Minhenes slavenajā Hofbrauhaus alus krogā? Un cepta silta desa ar
sinepēm!
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Minhene - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Minhene – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, 20 kg nododamā bagāža)
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, maksas ceļi, iebraukšanas atļaujas pilsētās,
degvielas izmaksas, stāvvietas)
 Nakšņošana 3* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām
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2 Vakariņas
Tūrista nodoklis Itālijā
Ekskursijas pēc programmas
Grupas vadītājs no Rīgas
Ceļojuma organizācija

Ceļojuma cenā neietilpst:













Pils, kuģis, zirgu pajūgs Chiemee - 22 EUR
Pacēlājs Kronplatz – 16 EUR
Izbrauciens ar motorlaivām pa Gardas ezeru – 12 EUR
Vīna degustācija ar pusdienām ~35 EUR
Brauciens pa Komo ezeru ~20 EUR
Kuģis pa Madžores ezeru uz 3 salām un ieeja 2 pilīs un dārzos ~ 40 EUR
Pacēlājs Šveicē no 30 CHF
Pacēlājs Lehā no 9 EUR
ieeja baznīcās – 2 – 4 EUR
Muzeji Minhenē
Pusdienas, vakariņas no 15 EUR
Apdrošināšana

Ievērībai :
 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir
orientējoši un var mainīties.
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 175 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 14 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 jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 400 EUR jāsamaksā līdz 22.04.2016.
 Pārējā summa 400 EUR jāsamaksā līdz 20.05.2016.
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