Uz gardēžu laukiem, Umbrijā
26.05. –30.05.2019, 5 dienas, cena 980 EUR
Itālija ir ideāla zeme gastronomisko iemaņu atklāšanai un trenēšanai, savukārt Umbrija ir īpašs
reģions tieši tam piemērots. Vienīgais reģions Itālijā, kam nav ne pieejas jūrai, ne robežas ar ārvalstīm.
Iespējams, tieši tāpēc Umbrija pagaidām palikusi tūristu uzmanības paēnā. No otras puses, labi, ka tā,
jo Umbrijā paveras īsta paradīze gardēžiem — gan gastronomijas, gan dzīves baudītājiem. „Itālijas zaļo
sirdi”. Mūsdienās Umbrija, kas daudzus gadu desmitus īpaši tūrisma nozarē ir bijusi atstāta novārtā,
šodien lēnām iekaro tūristu sirdis un vēderus kā vēl viens labs reģions Itālijas kartē, kurš, starp citu,
atrodas kaimiņos visiem tik zināmajai, bet nu jau gana komerciālajai Toskānai. Zaļa un ļoti mierīga vieta,
kā laukos, kur laiks apstājies! Šai ainavā ir lauki un meži, kuros vijas viduslaiku pilsētiņas, kas dzīvo
rāmu, laisku dzīvi, nekur nesteidzas, ja nu vienīgi uz ēšanu… Jo ēdiens te ir numur viens! Izslavētā
olīveļļa, gaļas izstrādājumi, aitas siers, augļi, lēcu lauki… Tas viss vienkārši jābauda šeit! Ziedošie lauki
un skaistās krāsu gammas… Lūk, šī ir Umbrija! Un vēl neliels solis Lacio reģionā…

1.diena. Caur Lazio uz Umbriju

 Lidojums Rīga – Roma
 Transfērs uz 3* viesnīcu Umbrijā (200 km)
 Vakarā dodamies pastaigā – pa seno Bevagnu – kas kā senos laikos dzīvo klusu mierīgu dzīvi pilsētas
mūros, jā, te laiks apstājas, bet vakarā pulcējas vietējie uz kādu glāzi aperatīva! Arī mums vajag
veldzēties!
2.diena. Lacio un Umbrija

 Izbrauciens uz Lacio reģionu lai iepazītos ar seno pilsētu Rieti un viņas noslēpumiem. Ekskursija ar
vietējo gidu un pastaigu pazemes pasaulē. Šodien Rieti ir slavena arī ar savu operas teātri, kurā ir
labākā akustika visā Eiropā. Rieti noteikti iesakām iegādāties vietējo šokolādi, ko gatavo turpat
pilsētā… Iesakām vieglu uzkodu pusdienās – prosciutto amatricana – kopā ar atdzesētu Lacio reģiona
baltvīnu!
 Dienas turpinājumā atgriežamies Umbrijā un dodamies pie dabas - Marmoras ūdenskritums, kur
varēsim mazliet arī veldzēties un izkustināt kājas, lai pakāptos tuvāk šim milzenim…
 Atgriešanās 3* viesnīcā Umbrijā
3.diena. Senatnes burvība un sagrantīno vīni

 Dodamies dziļāk Umbrijā - Villa Lante un viens no skaistākajiem Itālijas senajiem ciematiem
Baņoredžio
 Villa Lante pārsteidz ar zaļiem labirintiem un ūdens spēli daudzajās strūklakās. Arhitekta Jakopo
Barozi da Vinjola projektēto manierisma stila pili un parku izveidoja pēc kardināla Džanfrančesko
Gamblāra pasūtījuma. Savu tagadējo nosaukumu Villa Lante ieguva gadsimtu vēlāk, kad tā pārgāja
Bomarco hercoga Ipolito Lante Montefeltro della Rovere īpašumā
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 Baņoredžio ir izmirstošs ciemats kalna galā, kur var nokļūt tikai pa 1965. gadā celto 300 m garu tiltu,
no kura apveras brīnišķīgi skati. Pirms apm. 2500 gadiem etrusku dibinātā pilsētiņa ir saglabājusi
viduslaiku šarmu un ir sajūta, ka esam nokļuvuši pasakā par Ērkšķrozīti. Mazajās tratorijās var
nobaudīt kafiju, bet tradicionālo brusketu var nogaršot 500 gadu vecā tratorijā. Katru gadu, jūnija
pirmajā svētdienā un septembra otrajā svētdienā šeit notiek skriešanās sacīkstes palio, kurās
sacenšas divi pilsētas rajoni, bet zirgu vietā sacensībās piedalās ēzelīši. 2006. gadā pilsētiņa tika
ierakstīta UNESCO 100 izzūdošo objektu sarakstā, kurā tiek iekļautas vērtības, kam draud iznīcība.
Kopš 1854. gada pilsētiņa ir noslīdējusi par 25 metriem un turpina slīdēt, katru gadu par dažiem
centimetriem
 Laiks noskaidrot kādus vīnus darina Umbrijā, protams, tos nogaršojot – īpaši jāpiemin slavenais
Sagratīno vīns, tāpēc dosimies uz vietējo saimniecību lai to visu nogaršotu
 Atgriešanās 3* viesnīcā Umbrijā
4.diena. Umbrija ziedos

 Ziedu pilsēta Spello ar šaurajām ieliņām, laukumiem un senajām baznīcām Laiks kādam Aperolam!
 Turpinājumā dosimies uz Castelluccio di Norcia. Ceļš vīsies cauri gleznainiem lauku ziedu un lēcu
laukiem. Iespējams, ka ziedēs magones, iespējams, ka būs migla, iespējams, ka pacelsimies 1400
m.v.j.l., ja ceļs no aitām būs pieejams… Tā ir cita pasaule, kur galvenie ir aitu gani… Sibilini kalnu
panorāma un pilnīgs miers
 Norča - Sv. Benedikta dzimtā vietu, kas slavena ar savu izcilo kulināriju – mežakuiļa gaļas
izstrādājumiem, desām. Te iespējams iegādāties visus izstrādājumus, lai atvestu suvenīrus uz
mājām…
 Vakarā dodamies uz Galā vakariņbām ar tipiskiem ēdieniem, lai Umbrija paliek mums sirdīs un
vēderos!
 Nakts 3* viesnīcā Umbrijā
5.diena. Spoleto

 Spoleto ir pilsēta ar noslēpumiem un vēsturi. Te mijas skaistas freskas ar grafiti, mazas dzeramās un
lielas pilsētas strūklakas, skats uz kalniem un ieleju, skaistas arkas un baznīcas, viduslaiku celtnes
un romiešu laiku paliekas rātsnama pagrabos. Te apvienojas laipna un pārdomāta uzņemšana,
vietējo tradīciju saglabāšana, mākslas un mūzikas pasākumi, plaša kultūras dzīve, neatpaliek arī
sporta aktivitātes un, protams, garšas baudas. Iesakām papusdienot kādā no vietējiem restorāniem,
vai vismaz kādu Hugo?
 Transfērs uz lidostu
 Lidojums Roma - Rīga
Ceļojuma cenā ietilpst:

 Lidojums Rīga – Roma – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, ekonomiskā
klase, )
 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas
maksas, stāvvietas)
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Dzīvošana 4 naktis 3* viesnīcā Umbrijā, ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās)
Vietējais gids krievu valodā - ekskursijā Rieti
Grupas vadītājs no Rīgas
Ekskursijas pēc programmas
Ceļojuma organizēšana
Ieejas maksa Villa Lante, Civita Bango, Marmora ūdenskritums
Vīna darītavas apmeklējums un degustācija ar uzkodām
Atvadu vakariņas Galā

Ceļojums cenā neietilpst:






Personīgie izdevumi
Ieeja baznīcās
Dzeramnauda šoferim
Apdrošināšana

Ievērībai:

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru
120 EUR.
 Minimālais skaits grupā ir 13 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. Pases 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 300 EUR avansa iemaksas
 Otrā iemaksa 300 EUR jāsamaksā līdz 26.01.2021.
 Pērējā summa 380 EUR jāsamaksā līdz 26.03.2021.
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