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Mob.t.: 29626622 
e-pasts: info@menessdiena.lv 

 Ziemassvētku noskaņas, šopings un vīns! 

 09.12. - 12.12.2021. 4 dienas, cena – 795 EUR  

Sajust Ziemassvētku noskaņu? Greznā izrotātā Turīnā, modes preču veikali, vicolungo outlets… 
Kurai dāmai gan nepatīk iepirkties? Mierīgi staigāt pa veikaliem, atlasot labākās kolekcijas tieši 
priekš sevis! Itālijas outleti jau ieguvuši milzu slavu un īpaši jauki tie ir decembrī, kad cenas krīt un 
var sagatavot labas dāvanas tuviniekiem! Tāpēc dosimies īsajā vīkendā, lai atjaunotu savu 
garderobi, laiskosimies baudot Pjemontas gardākos vīnus degustācijās, apskatīsim mazās 
Pjemontas pilsētas… Izbaudīsim. Bez steigas un nesteidzoties! Dzīvošana 4* viesnīcā pašā Turīnas 
centrā… Viss tepat pa rokai!  

 1. diena. Vicolungo outlets  

 Lidojums Rīga – Milāna 

 Vicolungo outlets, 150 prestiži brendu veikali: vīriešiem, sievietēm, bērniem, sportam, 
aksesuāriem un kosmētikai 30% līdz 50% atlaidēm! http://vicolungo.thestyleoutlets.it 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā Turīnā 

 2. diena. Turīna  

 Turīnas apskates ekskursija ar vietējo gidu  
 Turīna ir plašāk pazīstama kā mūsdienu šokolādes un vermuta - Martini un Cinzano dzimtene. 

Pilsēta ir senām tradīcijām, greznām arkādēm. Turīna ir dzimšanas vieta arī Itālijas kino, TV un 
telekomunikāciju biznesam. Turīna bija 2006. gada ziemas olimpisko spēļu mājvieta. Turīna 
pazīstama kā Sardīnijas karalistes galvaspilsēta ap kuru 19. gadsimtā izveidojās vienotā Itālijas 
valsts. Pilsēta ir bijusi Eiropas politiskais centrs, 1861. gadā kļuva par pirmo Itālijas galvaspilsētu. 
Pilsētā atrodas karaliskās ģimenes vasarnīca. Savojas dinastijas valdnieki atstājuši daudz skaistu 
namu… Pilsēta ir bagāta ar muzejiem… 

 Brīvais laiks, lai dotos – iepirkties vai pamielot acis 
 Iesakām apmeklēt Karalisko rezidenci vai Madam pili vai Ēģiptiešu muzeju, vai Mole Antuliana – 

uzbraukt skatu torni, kur skaidrā laikā var redzēt Alpus 
 Nogaršojiet bikerin un kādu aperatīva kokteili 
 Vakariņojiet kā vietējie mazā ostērijā vai tratorijā 
 Turīna ir sajūtu pilsēta… izbaudam to lēnām, bez steigas… 

 3. diena. Uz laukiem  

 Pjemonta izsenis ir bijusi vīna zeme… Dodamies uz laukiem! 
 Kafijas pauze Bra vecpilsētā – kas ir tipiska vieta, kur dzīve rit savu lēnu gaitu 
 Tālāk dodamies uz Barbaresco – kas ir viens no tipiskiem ciematiem, kur apkārtnē tiek darināti 

barbaresko slavenie vīni – tāpēc dodamies uz degustāciju – lai saprastu, vai tas kļūs par mūsu 
iecienīto? 
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 Vēlās pusdienas baudīsim lauku saimniecībā, kur ar izsmalcinātu virtuvi lepojas viens no Itālijas 
labākajiem pavāriem un vīndariem, kas izvēlas tikai vietējos produktus un vīnus! Daudz un 
gardi! Tā lai Pjemonta paliek Jums sirdīs! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Turīnā 

 4.diena Uz māju  

 Transfērs uz lidostu. Lidojums Milāna – Rīga  

Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Milāna– Rīga (Airbaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas 
bagāža) 

 Dzīvošana 4* viesnīcā, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm https://www.hotel-
diplomatic.it/ 

 Brauciens ar komfortablu autobusu (stāvvietas, ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, 
degviela) 

 Vīna degustācija Barbaresko un atvadu pusdienas ar vīnu 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

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

 Minimālais skaits grupā ir 15 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.  

Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 300 EUR avansa iemaksas. 

 Pārējā summa 495 EUR jāsamaksā līdz 08.11.2021. 


