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Plasido Domingo Galā koncerts - Veronas 
arēnā, Frančakorta, Valpoličellas un 

Bardolīno vīna reģions un citi labumi 

 24.08. – 28.08.2022, 5 dienas, cena 1275 EUR  

Plasido Domingo - Galā koncerts Veronas arēnā, kur uzstāsies svinīgā ceremonijā gleznainā formā ar 
skaņdarbiem no Verdi slavenākajām operām. Skaņa, vēsture, skaistais izpildījums…Nu tas nu ir jāredz! Un dienas 
būs bagātīgas ar lielisku ekskursiju programmu, ko sastādījām priekš tiem, kas jau  Veneto un Lombardiju ir 
redzējuši, bet paskrējuši garām tādām skaistām vietām kā Frančakortas, Bardolino un Valpoličellas vīna ielejai! Un 
kad tad vēl? Dzīve ir jāsvin katru dienu!  

 1.diena. 24.08. Itālija pāris stundu attālumā  

 Lidojums Rīga – Milāna 16.05 – 17.50 

 Pārbrauciens uz  Veneto  

 Iekārtošanās 4* viesnīcā – villā 

 2.diena. 25.08. Valpoličella un Placido Domingo Veronā  

 Valpoličella – slavenākais apgabals vīnogu audzēšanas reģionā Veneto uz Itālijas ziemeļaustrumiem, kuras nosaukums 
tulkojams kā “ieleja daudziem pagrabiem”. Nu tad dodamies nodegustēt! 

 Atgriežamies villā, lai atpūstos un nopeldētos baseinā – sapucētos un tad jau…Dodamies uz Veronu 

 Verona – ekskursija ar vietējo gidu 

 Viens no lielākajiem mūsdienu operas brīvdabas piedzīvojumiem - balti rozā kaļķakmenī cirstā Arena di Verona! Trīs gadus 
gaidījis dēļ ierobežojumiem Placido Domingo Arēnas jubilejas vakarā, leģendārais Madrides dziedātājs būs operas gala 
varonis, kas veltīta Džuzepes Verdi ģēnija godināšanai. Arena di Verona ir trešais lielākais antīkais amfiteātris - pēc Romas 
Kolizeja un Arena di Capua - kas saglabājies līdz mūsdienām. Ar 45 pakāpienu - sēdvietu rindām tas spējīgs ietilpināt 22 000 
skatītājus. Tas nudien ir vareni…  

 Pēc koncerta transfērs uz viesnīcu (20km) 

 3.diena. 26.08. Gardas ezers un Bardolīno  

 Gardas ezers ir ne tikai Itālijas lielākais ezers, bet arī milzīgs tūristu magnēts. Tā ir vieta, kur ūdens, kalnu un šarmantu ciematu 
vidū baudīt īstu dzīves idilli. Dosimies pa skaistiem kalnu ceļiem uz Gardas ezeru, ielūkojoties Santuario Madonna della 
Corona – svētvietā. Noteikti būs iespēja pamērcēt kājas Gardas ezerā un papusdienot kādā restorānā mazajā Gardas ciematā 

 Bardolino – šis melodiskais nosaukums apzīmē labāko itāļu sarkanvīnu.  Tā augļu, vieglā garša pamodina asociācijas ar tipiski 
neierobežotu itāļu dzīvesveidu un lieliski sader ar daudziem ēdieniem. Bardolino vīna audzēšanas reģions ir Gardas ezera 
austrumu krasts. Tās 3000 ha vīna dārzi atrodas šīs burvīgās ainavas vidū. Dodamies uz degustāciju, to nogaršot! 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā  

 4.diena. 27.08. Frančakortas noslēpums   

 Breša – viena no Lombardijas nozīmīgākajām pilsētā, kas ir aizmirsta… Bet mēs dodamies to atklāt ar vietējo gidu  

 Frančakortas outleta apmeklējums – kas gan ir Itālija bez iepirkšanās - https://www.franciacortavillage.it/ 

 Kad maciņi patukšoti – laiks nosvinēt pirkumus. Dodamies uz vīna darītavu, lai noskaidrotu dārgā dzirkstošā vīna noslēpumu 
Francciacortas vīna dārzos! Francciacorta – tas ir slavens  itāļu dzirkstošais vīns, ko audzē tikai šai reģionā pie ezera, gatavots 
pēc īstā šampanieša metodes, tāpēc laiks mums arī to nogaršot! 
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 Vakarā – aicinām uz Galā vakariņām – vienā no jaukākajiem restorāniem. Turpinām svinēt dzīvi! 

 5.diena. 28.08. Bergamo  

 Kafijas pauze Izeo pilsētā pie Izeo ezera, kas svētdienas rītā klusi mostas 

 Bergamo – ekskursija ar vietējo gidu. Bagātīgā viduslaiku, baroka un renesanses stila arhitektūra. Šaurās bruģētās ieliņas, 
padara tos par miera un klusuma oāzi. 

 Bergamo ir sadalīts divās daļās; Augšpilsēta (Città Alta), ko ieskauj venēciešu mūri, ir lieliski saglabājusies ar skaistām akmeņu 
ielām un lieliskām viduslaiku ēkām. Lejaspilsēta (Città Bassa) ir Bergamo modernā daļa, un tā apmeklētājiem ir mazāk 
interesanta. Abas pilsētas daļas savieno funikulieris. Dodamies augšā! 

 Transfērs uz Milānas  lidostu 

 Lidojums Milāna – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

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

 Dzīvošana 4 naktis  4* viesnīcās ar brokastīm divvietīgos numuros ( tūrista nodoklis viesnīcās) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas 

 Ekskursija Veronā un Bergamo ar vietējo gidu 

 Ceļojuma organizēšana 

 Veronas Arēnas ieejas biļetes uz Gala koncertu ar Plasido Domingo -  koncerta biļešu noformēšana un iegāde ( Settore verde) 

 Valpoličellas vīna degustācija 

 Soaves vīna degustācija 

 Fraņčakortas vīna degustācija 

 Vakariņas  4.vakarā  

 Funikulieris Bergamo 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Ieeja baznīcās 

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma apdrošināšana, vakcinācija pret COViD, PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 280 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 13 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.  

 Mēness diena neuzņemas atbildību – ja koncerts 25.08.2022. laika apstākļu vai covid dēļ tiek atcelts!  
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 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 22.06.2022 400 EUR Līdz 27.07.2022 475 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 22.06.2022 Pēc 22.06.2022 Pēc 27.07.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 600 EUR Visa summa 

 Līdz 21.08.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 

 
 


