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Roma un Villa d’Este Tivoli 

 05.10. – 09.10.2022, 5 dienas, cena 1050 EUR  

Mēdz teikt, ka visi ceļi ved uz Romu. Un patiešām, Romā ir vērts viesoties jebkurā gadalaikā, bet labākais laiks, lai dotos uz 
Mūžīgo pilsētu ir rudens, kad nav tik karsts… Kaut arī Romā dzīvo ap 3 miljoni iedzīvotāji, tā spējusi saglabāt intimitātes sajūtu. 
Roma ir pilsēta - muzejs, taču līdztekus imperiālajai, viduslaiku, renesanses, baroka un Fellīni Romai, pastāv arī 21. gadsimta 
Roma. Ja dodaties uz Romu pirmo reizi, noteikti apskatiet vietas no "obligāti jāredz" saraksta - Panteonu, Kolizeju, Vatikānu, Trevi 
strūklaku, Spāņu kāpnes, San Clemente un Santa Maria Maggiore bazilikas un citas ceļvežos uzskaitītās vietas. Taču Romā vajag 
ļauties arī sajūtām - uzkāpt Giancicolo pakalnā un vērot Romas vecpilsētas jumtus vai vienkārši dzert vīnu kādā no mazajiem, 
omulīgajiem restorāniņiem.  

1.diena. 05.10. Uz Romu  

 Lidojums Rīga – Roma 

 Transfērs uz  4* viesnīcu Romas centrā 

 Vakarā dodamies pastaigā – pa pilsētas centra ielām, kopā ar grupas vadītāju, piestājam uz aperolu kādā krodziņā, 
safotografējamies pie slavenākajiem objektiem… Dodamies  pavakariņot – lai izgaršotu Lazio reģiona labumus kādā mazā 
krodziņā, bet tad jāsoļo prom no tūristu takām… 

 2. diena. 06.10. Tivoli  

 Ekskursija uz Tivoli – Romas aristokrātu iecienītu atpūtas vietu netālu no Romas  

 Tivoli lepojas ar divām villām - Villa d’Este un Adriana villa. Mēs dosimies uz 16.gs. celtās Villa d’Este parku, kur ir 500 strūklaku, 
kas harmonizē ar apkārt esošo augu pārbagātību. Tā ir villa, kas jāredz esot Romā… Brīvais laiks, lai papusdienotu vietējā 
krodziņā  

 Kam vēl spēka – dodamies ar kājām uz Trasteveres Romas daļu, kas ir viena no tusiņu un restorānu vietām, kur vakaros viss 
notiek. Te arī iesakām pavakariņot – izvēle gana liela!  

 Nakts 4* viesnīcā Romas centrā 

 3.diena. 07.10. Roma  

 Roma. Saraksts ar to, kas jāredz Mūžīgajā pilsētā, ir tik garš - Panteons, Trevi strūklaka, Vatikāns, Spāņu kāpnes, Kolizejs, San 
Clemente bazilika, Santa Maria Maggiore bazilika utt., ka viegli var iedzīvoties kultūras pārsātinājumā, kas - baudīts īpaši 
koncentrētā veidā, var novest arī līdz vājumam, ģībonim un halucinācijām. Citādu Romu pat nepamanot. Tālab dažreiz ir vērts 
aizmirst par „obligāti jāredz" sarakstu un vienkārši ļauties mirkļa noskaņojumam. Turklāt līdzās imperiālajai, viduslaiku, 
renesanses, baroka, Fellīni Romai ir arī 21. gadsimta Roma, pilsēta, kas nebeidz pārsteigt 

 Ekskursija pilsētā ar kājām, ar vietējo gidu krievu valodā – vēstures stunda 1.daļa – 4h!  

 Brīvais laiks pilsētā – lai papusdienotu un nogaršojam izslavēto Venchi saldējumu 

 Nakts 4* viesnīcā Romas centrā 

 4.diena. 08.10. Roma  

 Turpinām iepazīt Romu ar vietējo gidu – 2.daļa  - lēnām un bez steigas – 4h ar kājām 

 Brīvais laiks pilsētā – jums ir iespēja izpētīt Vatikāna muzeju kolekcijas un apbrīnot Siksta kapelas gleznojumus, apmeklēt 
Borgēzu villas mākslas galeriju, iepazīties ar izcilo San Giovanni in Laterano katedrāli, kur saglabājušās Svētās kāpnes, pa 
kurām uz savu tiesāšanu esot kāpis Kristus. Iesakām izstaigāt Romas forumus, Palatīnu un Kolizeja koridorus, bet vakarā 
krēslā apskatīt izgaismoto Viktora Emanuela II pieminekli 

 Atvadu vakariņas  - vienā no tipiskiem Romas restorāniem 

 Nakts 4* viesnīcā Romas centrā 
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 5.diena. 09.10. Roma   

 Brīvais laiks pilsētā līdz aptuveni pl 14.00 
 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Roma - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Roma – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 23kg, 8 kg rokas bagāža 
55x40x20cm izmērā) 

 Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta, 
 Dzīvošana 4 naktis 4* viesnīcā Romas centrā ar brokastīm divvietīgos numuros ( tūrista nodoklis viesnīcās) 
 Vietējais gids  krievu valodā ekskursija Romā 2 dienas  
 Izbraukuma ekskursija uz Tivoli, un ieejas maksa Vila D Este 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ceļojuma organizēšana 
 2 bagātīgas vakariņas 1.un 4.dienā 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Ieeja baznīcās, Muzeji Romā 
 Sabiedriskais transports Romā 
 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 
 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 225 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. 
 Mēness diena neuzņemas atbildību par koncerta atcelšanu vai pārcelšanu. 

 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 05.07.2022 450 EUR Līdz 05.09.2022 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 05.07.2022 Pēc 05.07.2022 Pēc 05.09.2022 
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Zaudētā summa 50 EUR 525 EUR Visa summa 

 Līdz 03.10.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 


