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Il Volo  Milānā, Komo un Ortas ezeri 

 15.12. – 18.12.2022, 4 dienas, cena 1000 EUR  

Il Volo  koncerts Milānā? Īsais piedzīvojums Itālijā! Un 4 dienas būs bagātīgas ar lielisku ekskursiju programmu, ko sastādījām 
priekš tiem, kas jau daudz ko ir redzējuši, bet paskrējuši garām tādām skaistām vietām kā Ortas ezers, Komo ezera pērles, nebiollo 
vīns no Pjemontas lepnajiem vīna dārziem! Un kad tad vēl? Dzīve ir jāsvin katru dienu! 

 1.diena. 15.12. Itālija pāris stundu attālumā  

 Lidojums Rīga – Milāna 

 Romantiskais Ortas ezers. Šis ir neliels ezers, kas gluži kā pērle laistās Pjemontas reģionā,  "Telegraph" to raksturo kā vienu 
no skaistākajām vietām Itālijā, izceļot gleznaino Orta Sandžūlio  viduslaiku ciemu. Ar savām šaurajām ieliņām, gleznainajiem 
laukumiem un villām tas ievilina, un negribas vien doties prom. Kāpjam laivā un uz salu prom, ja vien laika apstākļi mums būs 
labvēlīgi… 

 Uz atvadām dodamies uz vīna darītavu, lai palaiskotos un nogaršotu Pjemontas vīnus ar gardām uzkodām! 

 Vakariņas ar tipiskajiem ēdieniem! 

 Nakts 4* viesnīcā Varezē 

 2.diena. 16.12. Komo ezers   

 Komo ezers jau izsenis ir bijis ceļotāju iemīļots pieturas punkts. Lielāku atpazīstamību tas ieguva jau 19. gadsimta beigās 
populārā Grand Tour brauciena laikā, kas bija bagātnieku un ievērojamu personību ikgadējs brauciens pa Eiropas 
skaistākajām vietām. Komo ezers patiesi ir viena no skaistākajām vietām. Komo ir pietiekami liels un iespaidīgs, tā ūdens ir 
dzidrs un dziļš, un Alpu kalnu klātesamība dod papildus majestātiskumu. Ezera krastos teju vai nav brīva pleķīša, jo viss krasts 
ir nosēts ar greznām villām, kas cita citu pārspēj ar skaistumu un itāļu labo gaumi. Tās iet roku rokā ar nostāstiem par to, kas 
tajās reiz dzīvojis vai dzīvo šobrīd 

 Villa Karlota apskate 

 Komo pilsētā dosimies ar zobratu vilcienu augšā uz Brunates kalnu, lai vērotu skaistākās ainavas uz ezeru 

 Laiks kafijas pauzei pie Komo Doma?  

 Kopīgas vakariņās vietējā Varēzes krodziņā, kur iet savējie! 

 3.diena. 17.12. Il Volo  

 Varēze – pilsēta pie Varēzes ezera. Dodamies uz nelielu pastaigu! 

 Milānas apskates ekskursija ar vietējo gidu! Milāna ir ievērojams Itālijas rūpniecības, finanšu, tirdzniecības, transporta un 
kultūras centrs – visbagātākā valsts pilsēta, itāļu modes galvaspilsēta. Sforcas pils, Milānas Doms, Viktora Emanuēla II galerija, 
zem kuras stikla kupola mājvietu raduši slavenu zīmolu veikali, populāras kafejnīcas un restorāni, "La Scala" opernams  

 Brīvais laiks aperatīvam un transfērs uz Mediolanum Forum, kur notiks Il Volo koncerts 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Varēzē 

 4.diena. 18.12. Tik skaisti, es atgriezīšos drīz!  

 Transfērs uz lidostu. Lidojums Milāna - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Milāna– Rīga (nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg,  Airbaltic, ekon.klase) 

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas maksas, stāvvietas) 
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 Dzīvošana 3 naktis  4* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ( tūrista nodoklis viesnīcās) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas 

 Ceļojuma organizēšana 

 Il Volo ieejas biļetes,  koncerta biļešu noformēšana un iegāde (A 4 sektors)  

 Pjemontas vīna degustācija 

 2 vakariņas 

 Kuģītis uz Monte Isola – Izeo ezerā 

 Villa Karlota ieejas maksa 

 Pacēlājs Brunate 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Ieeja baznīcās 

 Dzeramnauda šoferim 

 Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 150 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 11 personas. Ja 20 dienas pirms ceļojuma tūristu skaits grupā ir mazāks par minimālo, ceļojums 
tiek organizēts mainot cenu vai tiek atcelts. 

 Iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK) 
 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:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
300 EUR Līdz 15.09.2022 400 EUR Līdz 15.11.2022 300 EUR 

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

 Ja iemaksas nav veiktas laikus, MĒNESS DIENA patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju iepriekš par to nebrīdinot. 

Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 15.09.2022 Pēc 15.09.2022 Pēc 15.11.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 500 EUR Visa summa 

 Līdz 15.11.2022 iespējams samainīt koncerta biļetēm vārdus, jo biļetes ir personalizētas. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 

 


