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Apūlija gardēžiem Lieldienās 

 15.04. - 19.04.2017. 4 dienas, cena – 760 EUR  

Ja gribat atpūsties laukos, tad esiet izvēlējušies īsto vietu. Apūlija ir fantastiska vieta pašos Itālijas 
Dienvidos, īstais papēdis! Salento novads jau izsenis ir bijis gards kumoss visiem iekarotājiem, jo 
atradies izcili ainaviskā vietā starp 2 jūrām – Adrijas un Jonijas. Reģions vēl šodien ir salīdzinoši svešs 
tūristiem no ārzemēm, te atpūšas paši vietējie, un tāpēc apūlieši ļoti pievērš uzmanību labai virtuvei… 
Un kas varbūt izcilāks par gardu maltīti… Te ēd daudz, pat ļoti daudz, bet viss ir gards un no svaigiem 
produktiem, te top labākā pasta un  gardi ceptā maize, te ir izcilie piesātinātie Negro amaro  un Primitivo 
sarkanvīni, te ir milzīgi augļu dārzi, un olīvu audzes, te ir burvīgas baltās mazpilsētas, ļoti viesmīlīgi 
cilvēki un saule! Te mēs varam iemācīties, kā tas ir neko nedarīt… bet baudīt, viss lēnām, nesteidzīgi, 
viesošanās pie vīndariem un eļļdara, masērijās, iepazīstot patiesās vērtības dienvidos, kur vēl joprojām 
noteicošais ir rokasspiediens…  Ja Jums sirdī Itālija, Jūs esiet īstajā vietā…  

 1. diena. Rīga – Bari (P)  

 Lidojums Rīga – Bari 04:00 – 06:00 

 Brauciens uz Salento 

 Ostuni – viena no romantiskākajām baltajām pilsētiņām Dienviditālijā, kura izvietojusies pakalnā un 
ar savām līkumotajām ieliņām vedina uz pastaigu līdz katedrālei, laiks kafijai kādā no omulīgajām 
mazajām kafejnīcām 

 Laiks iestiprināties, tāpēc dosimies uz kādu no vietējām masērijām, lai nogaršotu labākās lietas no 
vietējo saimnieku piedāvājuma 

 Leče – Itālijas dienvidu baroka pilsēta, kā apliecinājums tam ir 1550.gada Svētā Krusta (Santa Croce) 
bazilika. Ekskursija ar vietējo gidu, kuras laikā mums sniegs zināšanas gan par vēsturi, gan par seno 
laiku lietām Dienvidos 

 Vakara pastaiga Otranto, kas ir kūrorta pērle, kas atrodas pie Adrijas jūras jo tieši tad te ir rosība, 
bet aŗī Lieldienu laiks ir īpašs, jo tieši uz Otranto katedrāli dodas daudzi ticības piekritēji, jo tā ir īpaši 
skaista 

 Nakts 4* viesnīcā pie Adrijas jūras 

 2. diena. Kur Itālijas papēdis beidzas? (B,P) 

 Dosimies uz pasaules malu Santa Maria di Leuca – kas ir pats Itālijas papēža tālākais punkts, kur 
satek kopā Jonijas un Adrijas jūras. Jau kopš senseniem laikiem te ir bijusi cita pasaule, jo pūš vēji 
un cilvēki domāja, ka tālāk nekā nav, tāpēc tika būvēta viena no nozīmīgākajām bākām Dienvidos, 
kuras pakājē arī vēlāk tapa baznīca, kura šodien ir svētceļnieku vieta 

 Tālāk dodamies uz Jonijas jūras pērli Galipoli – cietokšņu pilsētu, kurā dzīve rit savu mierīgu gaitu... 
Te zvejnieki vēl joprojām dodas jūrā, lāpa savus tīklus, ostiņā iespējams redzēt viņu lomu – ežus, 
austeres, garneles, mīdijas, ko visus ēd jēlus, un protams, arī zivis! 

 Viesošanās Mandurijā pie vīndara, jo Mandurija slavēta ar tumšajiem sarkanvīniem… Laiks nogaršot 
arī šos! Šis būs īpašs notikums, jo te vīnu iztur amforās jau kopš sen seniem laikiem, un tiem ir cita 
garša. Tāpēc baudīsim pusdienas kopā ar labākajiem vīniem - primitīvo Savā! 

 Nakts 4* masērijā Apūlijā 
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 3. diena. Apūlijas brīnums trulli! (B, V)  

 Lokorotondo - sakārtotākais ciematiņš reģionā, slavens ar saviem īpašajiem ielu labirintiem, 
balkoniņiem un puķupodiem 

 Trulli galvaspilsēta Alberobello – rūķīšu namiņu burvība! Trulli ir ļoti neparastas no kaļķakmens 
būvētas apaļas celtnes ar konisku jumtu. Ēku sienas ir nobalsinātas. Bet jumtu dakstiņi reizēm 
apgleznoti ar reliģiskiem vai folkloras simboliem. Alberobello šīs mazās, baltās mājiņas atrodas cita 
citai cieši blakus, te ir Trulli restorāni, veikali un pat Trulli baznīca! 

 Martina Franka – baroka pilsēta, kur dosimies iepazīt arī eļļas ražošanas noslēpumu pie Vinčenzo, 
kas mums izstāstīs visu, kā tad īstai eļļai ir jātop!  

 Vakariņās – Apūlijas ēdienu degustācija – tā ir lieliska iespēja nogaršot tipiskākos vietējos labumus,  
visi lauku labumi, gardi pagatavoti, skaisti un daudz – dažādas uzkodas – prošuto, desiņas, pasta, 
grilēta gaļa… Jā, arī vīns!  

 Nakts 4* masērijā Apūlijā 

4. diena. Bellisimo! (B)  

 Polignano a Mare, kura izvietojusies fantastiskā vietā pie Adrijas jūras – viena no sakoptākajām 
pilsētām, kur ielu labirinti vilina uz pastaigu, te iespējams arī nopeldēties, jo zili zaļie Adrijas jūras 
ūdeņi ir pie mūsu kājām 

 Uz atvadām – iegriezīsimies vēl vienā vīna pagrabā, lai nostiprinātu zināšanas par Apūlijas vīnu! 
Dodamies degustēt!  

 Bari – Apūlijas galvaspilsēta, kuras osta ir bijusi slavena jau sensenos laikā. Dosimies pastaigā pa 
vecpilsētu, kur rit ikdienišķā dzīve, mammas taisa pastu turpat uz ielas, bērni spēlē futbolu… Pilsētai 
ir jauka aura, un tas te ir jāsajūt, tikko mazgāta veļa, kapučīno aromāts, svaigas zivis tikko no jūras… 
tas viss tepat un tik tuvu – mazajās ieliņās 

 Vecpilsētas lepnums ir – Svētā Nikolaja baznīca, kas piesaista svētceļotājus, tā ir vieta kur laiks pabūt 
katram pašam ar sevi 

 Brīvais laiks kafijas pauzei kādā no omulīgajām pilsētas kafejnīcām 
 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Bari – Rīga 00:50  

 5. diena – Mājās  

 04:50 ielidojam Rīgā 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Bari – Rīga (ekonomiskā klase, 6 kg rokas bagāža, 20kg reģistrētā bagāža) 
 Dzīvošana 4*  viesnīcā un masērijā, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, 

degviela) 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Vietējā gida pakalpojumi Lečē  
 Ekskursija eļļas ražotnē un degustācija 
 Mandūrijas vīna degustācija ar pusdienām 
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 Vīna degustācija Noči 
 Apūlijas ēdienu degustācija ar vīnu 
 Viesošanās Ostuni pie saimnieka – ar gardām uzkodām 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā. 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 90 
EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 19 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 300 EUR jāsamaksā līdz 15.02.2017. 
 Pārējā summa  260 EUR jāsamaksā līdz 15.03.2017. 


