Aktīvā atpūta Trentino (Itālijas Alpos)
08.06. - 15.06.2016. 8 dienas, cena – 1000 EUR
Ja esat kalnu, Alpu arhitektūras, laba vīna, gardas maltītes un pastaigu cienītājs – tad ceļojums
Trentino ir īstā Jūsu aktīvā vasaras atpūta. Trentino vēl ir neiepazīts novads latviešiem, bet tā ir
daudzu slavenu alpīnistu un kalnā kāpēju dzimtene, kuru ik gadu apmeklē arvien vairāk Alpu taku
mīļotāji. Te raksturīgi stāvi kaļķakmens klinšu torņi, kas slejas pār Alpīnajām pļavām un mežiem,
robotas, pasakainu formu un dažādu krāsu klinšu sienas… Gan rītausmas dzidrajā gaisā, gan
vakara saules gaismā – te ir fotogrāfu paradīze!
Esam sagatavojuši dažādas jautras un varbūt vēl neiepazītas aktivitātes, lai Jūsu brīvdienas būtu
piepildītākas – elektrovelosipēdi, canyoning un citas labas lietas sagaida Jūs majestātiskajos kalnos
Saules ielejā. Un kā gan bez izcili sātīgiem virtuves labumiem, jo enerģija jau tiks tērēta aktivitātēs…
Grupa būs neliela, un to visu pavadīs Lorija! Mēs varēsim nesteidzīgi izbaudīt atpūtu, būs gan
pastaigas pa kalniem, braucieni ar pacēlājiem, serpentīnu ceļi, gan gardas maltītes, jo kas var būt
labāks par vietējo virtuvi? Tas ir Itālijas un Austrijas mikslis, kas piedāvā gardāko un labāko, un
neiztrūkstošs ir vietējais vīns, viegls un veldzējošs. Baudīsim Trentino mazpilsētu burvību,
ielūkosimies, kur savas brīvdienas pavadīja Sisi, veldzēsimies termālajos baseinos…

1.diena. Rīga – Milāna (V)
 Lidojums Rīga – Milāna
 Brauciens cauri Lombardijai uz Val di Sole ( Saules ieleju)
 Kafijas pauze pie Izeo ezera, kas ir viens no neatklātajiem dabas brīnumiem Ziemeļitālijā, kluss
un mierīgs guļ pie kalnu masīva…
 Saules ielejā dosimies uz kādu no pacēlājiem, lai veiktu pirmās fotogrāfijas Ponti di Legno un
Passo Tonāles kalnu varenībā. Īstais laiks baudīt bombardīno kādā no kalnu krodziņiem
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Val Di Sole ielejā
 Vakariņas – īsti itāliskā garā ar vairākiem ēdieniem
2.diena. (B, V)
 Lai iepazītu kalnus, tie ir jāiekaro… šoreiz tomēr ar pacēlāju mēģināsim tikt Peijo kalnā 3000
m.v.j.l., lai varētu baudīt burvīgas Alpu ainavas un rīta kapučīno kalna virsotnē, vai tomēr karstu
šokolādi ar rumu?
 Peijo ciemats ir slavens ar saviem labajiem termālajiem ūdeņiem, tāpēc laiks uzlabot savu
veselību un baudīt siltos ūdeņus
 Madonna Di Kampiglio – viens no greznākajiem kūrortiem Alpos, ar skaistām greznām viesnīcā,
bodītēm. Laiks iegādāties suvenīrus? Vai skaistā vietā nobaudīt glāzi proseko?
 Atgriešanās 3* viesnīcā
 Vakariņas
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3.diena. (B, V)
 Trento - var lepoties ar īpašu statusu, kas tai dod daļējas likumdošanas tiesības. Trento ir gan
provinces, gan Trentino - Alto Adidžes reģiona administratīvais centrs. Atrodoties uz robežas
starp vācu pasauli un Ziemeļitālijas civilizāciju, Trento ir ieguvusi īpašu un mainīgu panorāmu,
kurā dažādu kultūru pienesumi ir savienojušies un veido autentisku mākslu ar spēcīgām
oriģinalitātes iezīmēm. Galvenie Senās Romas perioda pieminekļi ir Trento S.Virgilio katedrāle
un S. Lorenzo bazilika. Trento atrodas arī daudz Renesanses stilā būvētu ēku un baznīcu,
piemēram, Buonconsiglio cietoksnis, Albere pils, S. Maria Maggiore baznīca
 Laiks iepazīties ar Trentino vīna darīšanas tradīcijām kādā no jaukajām vietējām saimniecībām…
 Atgriešanās 3* viesnīcā
 Vakariņas
4.diena. (B)
 Kalni ir jābauda staigājot – tāpēc vilksim sporta apavus un aidā svaigā gaisā… profesionāla gida
pavadībā dosimies nelielā trekingā pa Alpu pļavām mistiskajā Valle di Ledro ielejā un
neizbēgami, esam nopelnījuši pusdienas kalnu mājā Pernici, kur nogaršosim vietējos labumus
 Laiks relaksēties pie Ledro ezera
 Iekārtošanās 3* viesnīcā Gardas ezera apkaimē
5.diena. (B)
 Izbrauciens ar elektrovelosipēdiem no 9.00 - 18.00 ar grapas un vīna degustāciju
 Brauksim pa Sarca upes ieleju līdz vīna darītavai Pisoni, aptuveni 24 km, kur mūs sagaidīs gardas
pusdienas ar vīna degustāciju un vēsturiskā vīna pagraba apskate. Atpakaļceļā dosimies gar
Cavedine ezeru.
 Nakts 3* viesnīcā Gardas ezera apkaimē
6.diena. (B)
 Canyoning: brīnišķīgākie piedzīvojumi ir tie, kurus atklāj izbaudot! Canyoning ir ūdens sports ar
adrenalīna devu, ar piedzīvojumu un neskartu dabu, kas mūs apskauj. Varēsim izbaudīt lekšanu
ūdenī, peldēt, slidināties pa ūdenskritumu, kāpt ar virvi, atklāt pasauli starp klintīm un
kristāldzidru ūdeni, sekojot kalnu upes plūsmai. Ļoti emocionāla, maģiska un vienkārši
savādāka aktivitāte
 Pēc tāda milzu darba – gardas vakariņas kādā vietējā saimniecībā
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7.diena. (B)
 Diena pie Gardas ezera. Ja laika apstākļi ļaus, dosimies izbraucienā ar kuģīti, lai vērotu mazos
ciematus un kalnus ezera krastos. Gardas ezers ir slavens ar saviem termālajiem ūdeņiem un
arī smalkajiem kūrortiem, bet mēs šoreiz iepazīsim tā Ziemeļu puses mazpilsētu šarmu un
Austrumu krasta nelielo pilsētiņu Malcesine, kuru rotā skaista viduslaiku pils Castello Scaligero.
Šeit ir iespējams arī uzbraukt Monte Baldo kalnā ar trošu vagoniņu un baudīt satriecošus skatus
uz Gardas ezeru un apkārtējiem kalniem. Pašā ezera ziemeļu galā atrodas Gardas ezera otra
lielākā pilsēta Riva del Garda. To ieskauj augsti kalni, tādēļ uz šo vietu dodas ne tikai tie, kas
vēlas baudīt burvīgas dabas ainavas, bet arī tie, kas vēlas nodarboties ar klinšu kāpšanu. Riva
del Garda ir arī populāra sērfošanas vieta
 Un uz atvadām – viesošanās vienā no jaukākajām vīna saimniecībām Lugana, kur varēsim
nogaršot vietējos Gardas ezera vīnus un gardu maltīti!
 Brauciens līdz 3* viesnīcai pie Malpensas lidostas
8.diena. (B)
 Transfērs uz Milānas lidostu
 Lidojums Milāna – Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:
 Lidojums Rīga – Milāna – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža
20kg, rokas bagāža 8 kg 55x40x20 cm izmērā)
 Dzīvošana 3* viesnīcās divvietīgos numuros ar ērtībām un brokastīm
 3 vakariņas
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi,
degviela, kalnu pāreju izmaksas)
 Ekskursijas pēc programmas
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi
 Vietējā gide latviešu valodā Gardas ezera apkaimē
 Ceļojuma organizācija
Ceļojuma cenā neietilpst:










Pacēlāji Peijo un Val Di Sole - ~20 EUR
Termas Peijo - ~15 EUR
Vīna degustācija pie Trentino - ~15 EUR
Vīna degustācija pie Gardas ezera ar vakariņām - 40 EUR
Trekings ar pusdienām kalnos – 30 EUR
Ekskursija elektrovelosipēdiem (iekļauta arī apdrošināšana) - 85 EUR
Canyoning – 50 EUR
Vakariņas pēc canyoning - ~35 EUR
Kuģis pa Gardas ezeru - ~15 EUR
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 Dzērieni pie vakariņām
 Dzeramnauda šoferim
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā
Ievērībai:
 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu
numuru 130 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 jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas.
 Otrā iemaksa 350 EUR jāsamaksā līdz 08.04.2016.
 Pārējā summa EUR jāsamaksā līdz 09.05.2016.
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