
 
 

 

Sicīlija un Eolu salu arhipelāgs, ar uzkāpšanu 
Stromboli vulkānā 

 21.09. – 28.09.2017, 8 dienas, cena 1400 EUR  

Sicīlija – skaistā, saulainā sala, kas lepojas ar krāšņām pludmalēm, senu vēsturi un apbrīnas vērtu 
kultūru, bet par kuras mafiju klīst leģendas visā pasaulē. Nemaz nerunājot par salas izcilo virtuvi un 
gardumiem, ko tur iespējams nobaudīt!  Atsevišķos Sicīlijas reģionos ir jūtams Grieķu, Romiešu, 
Bizantijas, Normāņu un Arābu pieskaņa. Tik dažāda arhitektūra, tik dažāda virtuve, cilvēki un ikdiena. 
Protams, sala tūristus piesaista ar savu dabas stihijas unikalitāti – Eiropā augstāko aktīvo vulkānu Etnu.  

Lipari sala slavena ar baltajām smilšu pludmalēm. Vulkano salā iegūst sēru – šeit var izbaudīt peldes 
dabiskā sēra baseinā. Savukārt Stromboli piesaista tūristus ar krāšņām pastaigu takām un vulkāna 
izvirdumu vakaros. Tas būs neaizmirstams piedzīvojums nakts stundā doties augšā vulkānā, lai sajustu 
tā dabas varenību un būt tuvāk lavai... 

 1.diena. Visa dzīve man viens ceļojums!   

 Lidojums Rīga – Katānija 
 Transfērs uz  nelielo Milazzo pilsētu, iekārtošanās 3* viesnīcā, atpūta pēc lidojuma 
 Vakariņās iesakām doties nogaršot kaut ko no vietējo restorānu piedāvājuma! Tā teikt, sākam apgūt 

Sicīlijas virtuves noslēpumus 

 2.diena. Lipari sala (B) 

 Transfērs uz ostu, lai dotos ar ātrlaivu uz Lipari salu 
 Tirēnu jūrā atrodas Lipāru jeb Eolu arhipelāgs. Kopš 2000. gada salu arhipelāgs ir iekļauts UNESCO 

Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Katru gadu salas apmeklē vairāk kā 200 000 tūristu 
 Tieši otrais nosaukums, kas palienēts no sengrieķu vēju dieva Eola, labi raksturo šīs vējainās un siltās 

salas. Eols, kas valdījis pār vienu no spēcīgākajām stihijām, sēdējis jūras krastā un koklējis jūras 
braucējiem un zvejniekiem. Tai laikā bijis ļoti svarīgi būt saticībā ar šo dievu, tāpēc arī salas tā 
nosauktas. Lipari sala, kas aizdevusi arhipelāgam tā nosaukumu, ir lielākā un dzīvīgākā sala. Lipari 
pilsētiņas centrā slejas stalti 16. gadsimtā mūrēti nocietinājumi, kuros paslēpusies gan Normaņu laikā 
būvēta katedrāle, gan arheoloģijas muzejs. Turklāt no Lipari labi saskatāmas gan Vulkano, gan 
Salinas salas – un sajūta tiešām kā arhipelāgā 

 Transfērs uz 3* viesnīcu  
 Atpūta pie jūras 

 3.diena. Lipari un Vulkano salas (B, P)  

 Pilnas dienas ekskursija ar laivu pa salu arhipelāgu, lai tuvāk iepazītu Lipari un Vulkano salas, tā būs 
lieliska diena – saule, jūras, skaisti skati, pelde zili zaļajos jūras ūdeņos… Un esam pelnījuši piknika 
pusdienas pludmalē… 

 Atgriešanās 3* viesnīcā  

 4.diena. Piedzīvojums Stromboli (B) 

 Rīta pelde jūrā un neliela atpūta 
 12:00 dodamies ar laivu uz Panarea salu, tālāk uz Stromboli salu 



 
 

 

 Stromboli sauc par Vidusjūras bāku, jo šī sala ir vieta Stromboli vulkānam, kas nepārtraukti izvirst 
pēdējos 2000 gadus. Stromboli ir Eiropā aktīvākā vulkāniskā zona, un īpašs ievērības cienīgs apskates 
objekts ir tā saucamā Uguns Straume – lavas upe, kas savieno Stromboli vulkāna virsotni ar Vidusjūru 
900 metrus zemāk 

 17:30 kopā ar vietējo instruktoru, dodamies iekarot Stromboli vulkānu! Tas būs neaizmirstams 
piedzīvojums ik katram 3 stundu garumā augšup, kas grib tikt tuvāk dabai, jo īpašāku to padara, tas 
ka puse no kāpiena notiek tumsā…Pārgājiens ir veicams ikvienam, kas jūtas labi, izņemot bērnus, 
kuri nav sasnieguši 10g vecumu, astmas un sirds kaišu slimniekiem, un cilvēkiem, kas bīstas no 
augstuma 

 atgriešanās uz laivu ap 22:30, lai dotos atpakaļ uz Lipari salu un dotos pie miera! 

 5.diena. Uz Sicīliju (B) 

 Transfērs uz ostu 
 Ātrlaiva uz Milazzo, Sicīlijā 
 Tālāk dodamies iepazīt nozīmīgākās vietas jau Sicīlijas salā. Savoka – vieta, kur uzņemta slavenākā 

kinofilma par mafiju - Krusttēvs 
 Taormīna – viena no skaistākajā Sicīlijas pilsētām, kas stāv kalna malā, stalta un bagāta, jau izsenis 

bijis gards kumoss laupītājiem. Taormīna ir visgleznainākā un tūristu visapmeklētākā Sicīlijas pilsēta. 
Tā atrodas  uz 204 m augstas klints ar pasakainu skatu uz Jonijas jūras piekrasti, sākot no Mesīnas 
līdz par Sirakūzām, turklāt, tās fonā atrodas vulkāns Etna. Pilsēta sasniedzama ar funikulieri vai auto, 
un ieeja ir pa slavenajiem vārtiem. Abus vārtus savieno pilsētas galvenā gājēju iela un uz kuras 
atrodas neskaitāmi veikaliņi, restorāni un kafejnīcas, viesnīcas, muzeji, pagalmi un parki. Ekskursija 
pa pilsētu, pēc izvēles – senā amfiteātra apskate, brīvais laiks pilsētā, lai iedzertu kādu glāzi vietējā 
vīna, nogaršotu gardos kanoli 

 Transfērs uz 3* viesnīcu pie jūras 

 6.diena.  Etnas vulkāns un Alkantra alas (B, P)  

 Pilnas dienas ekskursija uz Etnas vulkānu un alām, kur dosimies arī ar 4x4 džipiem, pa 
neizbraucamām takām, tuvāk dabai… Etna ir ne tikai lielākais, bet arī aktīvākais vulkāns Eiropā. Etnas 
augstums sasniedz 3300 m virs jūras līmeņa, taču precīzu augstumu nav iespējams noteikt nekad, 
jo tas nemitīgi mainās, pateicoties regulārajiem izvirdumiem. Arīdzan Etnas apkārtmērs ir iespaidīgs 
– aptuveni 140 km. Pateicoties Etnas aktivitātei, vulkāna apkārtne ir bagāta ar auglīgajām, 
vulkāniskajām augsnēm, kas reģionu nodrošina ar lielisku vīnogu, pistāciju un citu kultūraugu ražu 

 Alkantaras aiza,  jauks dabas brīnums, ko veidojusi lava, saskaroties ar ūdeni. Šī ir īpaši piemērota 
vieta dabas mīļotājiem, jo sacietējušās lavas aizas un klintis šķiet, ir tēlnieka veidotas 

 Pusdienas kādā skaistā kalnu ieskautā namiņā pie vietējiem, lai varam nobaudīt vietējo  tipiskākos 
ēdienus 

 Atgriešanās 3* viesnīcā pie jūras 

 7.diena. Sirakūza (B,V) 

 Sirakūzas vēstures stunda, lai noskaidrotu visu, kas mums interesē par šo seno pilsētu, par Grieķu 
teātri, romiešu amfiteātri un slaveno alu, ko sauc par Dionīsa ausi! Sirakūza ir viena no 
nozīmīgākajām antīkās grieķu pasaules pilsētām. Visskaistākā pilsēta, kurā labi saglabājušās grieķu 
laika celtnes: daļa no Apollona tempļa, grieķu teātris, Arhimēda kaps, u.c. Jauka ir arī pilsētas 
jaunākā daļa Ortidžas sala ar grieķu tempļa vietā celto katedrāli, šaurajām ieliņām, piejūras 
promenādi un nimfas Aretuzas avotiņu, kurā aug papirusa niedres 

 Ortidžas katedrāles apmeklējums, pēc tās brīvais laiks, lai ieturētu pusdienas, kādā vietējā krodziņā 



 
 

 

 Uz atvadām dosimies uz Etnas vīna darītavu, lai pavakariņotu un nogaršotu vietējos vīnus, kas auguši 
Etnas vulkāna pakājē… bonissimo! 

 Nakts 3* viesnīcā pie jūras 

 8.diena. Katānija (B)  

 Katānija – Sicīlijas sirds puksts, bagāta vēsture, kultūra. Katānija ir viena no ekonomiski aktīvākajām 
Sicīlijas pilsētām, otra lielākā pilsēta aiz Palermo, kurā mūsdienās dzīvo apmēram 300 000 cilvēku. 

 Katāniju 729 g.p.m.ē. ir dibinājuši grieķu kolonisti. Tās turpmākā vēsture ir bijusi ļoti raiba, jo pilsētu 
ir iekarojuši un tajā ir valdījuši Sirakūzu tirāni, romieši, bizantieši, arābi, normāņi.  Ekskursija pilsētā, 
skatīsim gan vietējo zivju tirgu, gan nozīmīgākos apskates objektus. Pēc ekskursijas brīvais laks 
pilsētā – suvenīri, aperol špric… 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Katānija - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Katānija – Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 
8 kg) 

 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 
degvielas izmaksas, autostāvvietas) 

 Ātrlaiva uz Lipari salu turp/atpakaļ 
 Dzīvošana 7 naktis  3*/4* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām (tūrista nodoklis 

viesnīcās) 
 2 pusdienas, 1 vakariņas ar vīna degustāciju 
 Vietējais gids Sirakūzas, Katānijā un Taormīnā 
 Grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ekskursijas pēc programmas (4x4 džipu tūre uz Etnu, laivas, Stromboli vulkāns u.c.) 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Taormīnas amfiteātris - 10 EUR 
 Sirakūzas arheoloģijas komplekss – 10 EUR 
 Ieeja baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var 
mainīties. 

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
210 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. Pases 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 600 EUR jāsamaksā līdz 02.02.2017. 
 Pērējā summa 600 EUR jāsamaksā līdz 02.05.2017. 
 


