
 
 

 

Sicīlijas klasika 

 17.08. – 24.08.2017, 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. Atsevišķos Sicīlijas reģionos ir jūtams Grieķu, 
Romiešu, Bizantijas, Normāņu un Arābu pieskaņa. Tik dažāda arhitektūra, tik dažāda virtuve, cilvēki un 
ikdiena. Sicīlija izceļas ar neparasti skaistu dabu. Tai ir arī sava īpašā „rozīnīte” – aktīvais vulkāns Etna. 
Uz to, kā tas dūmo, var noraudzīties gan no viesnīcas logiem, gan aizbraukt turp un ieraudzīt pavisam 
tuvu gan lavu, gan mājas, kas zem tās apglabātas. Riska nekāda, bet nervus tomēr kutina. Sicīlija ir īsta 
„zelta bedre” tūristiem. Šeit ir daudz senatnīgu pilsētu, kas izvietotas visgleznainākajās salas vietās. 
Vispazīstamākās no tām – Palermo, Čefalu, Sirakūzas, Taormīna – katra ar savu neatkārtojamo vēsturi. 
Mākslas un kultūras baudītājiem - Eiropā nav daudz vietu, kur var atrast tādu vēstures bagātību, 
daudznacionālu kultūru un brīnišķīgu dabu. Gardēžiem - Sicīlijas virtuvei piemīt arī savas atšķirības no 
Itālijas virtuves – ēdiens šeit ir ļoti gards un veselīgs, galvenokārt izmantotas jūras veltes. Un vēl 
brīnišķīgie Sicīlijas vīni. Tas viss kopā – tik gardi, ka mēli var norīt! Sicīliešu keramika, darbi no 
sastingušas vulkāna Etna lavas, lelles, rotājumi no koraļļiem, kā arī augstākā labuma olīveļļa, sicīliešu 
mūzikas izstrādājumi – tamburīns ar simboliskiem zīmējumiem, marranzano, mandolino, vēdeklīši, 
liķieri, vulkāna Etna lavas un kaktusu eļļas ziepes – tas viss mūs gaida! 

 1.diena. Visa dzīve man viens ceļojums!  

 Lidojums Rīga – Katānija 
 Transfērs uz  4* viesnīcu Taormīnas rajonā  
 Vakariņās iesakām doties nogaršot kaut ko no vietējo restorānu piedāvājuma! Tā teikt, sākam apgūt 

Sicīlijas virtuves noslēpumus 

 2.diena. Etna, Alkantra un vīns!(B,P)  

 Pilnas dienas ekskursija  uz Etnas vulkānu, kur dosimies  tuvāk dabai… Etna ir ne tikai lielākais, bet 
arī aktīvākais vulkāns Eiropā. Etnas augstums sasniedz 3300 m.v.j.l., 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. Mēs uzbrauksim aptuveni līdz 2000 m.v.j.l.. lai dotos pastaigā pa vulkāna takām, 
kur 2002.g. bija lavas izvirdums 

 Alkantras 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. Alkantra 
tulkojumā nozīmē tilts, un tas ir tiešām milzu klinšu veidojums 

 Pusdienas kādā skaistā kalnu ieskautā namiņā pie vietējiem, lai varam nobaudīt vietējo  tipiskākos 
ēdienus kopā ar vīna degustāciju, 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Taormīnas rajonā 

 3.diena. Sirakūza (B) 

 Pilnas dienas ekskursija. Sirakūzas 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 



 
 

 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Taormīnas rajonā 
 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. Galvenā gājēju iela un uz kuras atrodas 
neskaitāmi veikaliņi, restorāni un kafejnīcas, viesnīcas, muzeji, pagalmi un parki. Te iesakām arī 
pavakariņot 

 4.diena. Lipari un Vulkāno (B) 

 Transfērs uz Milazzo ostu 
 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…  
 Transfērs no Milazzo uz Palermo  
 Iekārtošanās 4* viesnīcā Palermo pie jūras 

 5.diena. Brīvdiena (B) 

 Atpūta pie jūras 
 Nakts  4* viesnīcu pie jūras 

 6.diena. Palermo (B)    

 Palermo pilnībā saglabājusi savu vēsturisko auru, bet, ja īpaši to izjutīsiet, klaiņojot pa šaurajām 
vecpilsētas ieliņām. Tirdziņos izjutīsiet dienvidnieku burzmu, pievērsiet uzmanību garajiem kabačiem, 
kas ir sicīliešu iecienīts ēdiens. Gan pilsētas iedzīvotāju, gan tūristu iemīļots ir "Vucciria" – svaigu 
dārzeņu, augļu un zivju tirgus pašā Palermo vidū. 

 Gribiet pastkartīšu cienīgas bildes? Dodies uz Pretorijas laukumu - Pretorijas laukuma strūklaku 
uzskata par vienu no skaistākajām Itālijā. Strūklakas vēsture ir interesanta – 15. gadsimta beigās to 
izveidoja Mediči ģimenes pārstāvja Kosimo I sievastēva villai Florencē. Pēc viņa nāves dēls izpārdeva 
tēva mantu, un strūklaku nopirka Palermo senāts – strūklaku izjauca, pārveda uz Palermo un no 
jauna uzstādīja šeit 

 Izbrauciens pa pilsētu ar tuk – tuk stundas garumā, tā atkal būs cita pieredze 
 Brīvais laiks pilsētā 
 Atgriešanās 4* viesnīcā pie jūras 

 7.diena. Pavārklase un Čefalu (B,P) 

 Pavārklase ala Siaciliana! Dosimies uz lauku saimniecību, kur uzzināsim dažus Sicīliešu saimnieču 
noslēpumus. Mazliet vēstures, mazliet joku, un beigās kopīgi gatavotas pusdienas! Un pie pusdienām 
– vīns! 

 Čefalū Sicīlijas pērle, maza, vēsturiska, augstceltnēm nepiesārņota un šaurām ieliņām caurvīta 
pilsētiņa, kura ik gadu piesaista neskaitāmu daudzumu tūristu. Vieta, kurai piemīt neizskaidrojama 
aura, lai arī cik reizes to apmeklētu, vienmēr alksti atgriezties vēl un vēl. Pilsētiņa, kura vienmēr ir 
dzīva, kura dienas laikā, sākot ar Tirēnu jūras apskaloto pludmali un beidzot ar pilsētas vismazākajām 
ieliņām, ir tūristu pārpildīta un kura naktīs, izklaižu vietu piesātināta, mainās līdz nepazīšanai. Viens 
no tūristu visiemīļotākajiem apskates objektiem viennozīmīgi ir Čefalū katedrāle, ar tās fonā esošo 
pilsētas rotu – klinti galvas formā. Šī pilsēta piesaista tūristus tieši ar to, ka arī mūsdienās tā ir 
saglabājusi savu vēsturisko elpu. Izstaigājot pilsētas centru, kurš saglabājis savu pirmatnējo izskatu, 
liekas, ka glezna ir atdzīvojusies 



 
 

 

 Nakts 4* viesnīcā pie jūras 

 8.diena. Uz māju… (B)  

 Transfērs uz lidostu (210 km) 
 Lidojums Katānija - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas) 

 Ekskursija ar laivu – pilna diena – Lipari – Vulkano salas 
 Dzīvošana 7 naktis 4* viesnīcās brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) – 3 naktis 

Taormīnas reģionā, 4 naktis Palermo pie jūras 
 pusdienas ar vīna degustāciju 
 pavārklase ar pusdienām un vīnu 
 Izbrauciens ar Tuk tuk Palermo 
 Vietējais gids Sirakūzas, Palermo 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Taormīnas – funikulieris 10 EUR 
 Sirakūzas arheoloģijas komplekss – 10 EUR 
 Palermo pils 8.50 EUR 
 Ieeja baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 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 17.05.2017. 



 
 

 

 Pērējā summa 600 EUR jāsamaksā līdz 17.07.2017. 
 


