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Nezināmā Toskāna 

 23.09.-30.09.2022., 8 dienas, cena 1500  EUR  

Apbrīnojami skaistas dabas ainavas, gadsimtiem sena arhitektūra, žilbinoša krāsu simfonija, dienvidu saules iedvesmojošais siltums 
un toskāniešu savdabīgā vitalitāte… Cipreses, olīvkoki, pakalni, kuros slejas nami ar dakstiņu jumtiem un lepni torņi, apstrādātie tīrumi, 
kas spožajos saules staros izskatās kā dzintars…  Toskānas iepazīšana būs balstīta uz ēdiena un vīna baudīšanu, viesojoties pie vietējiem 
zemniekiem, kuri uzņems mūs ciemos, savās saimniecībās. Mēs varēsim klaiņot pa mazajiem ciematiņiem, kuru nosaukumus nevaram 
īsti pat izrunāt… Šeit ir gardēžu paradīze – te viss arī notiek lēnām, nesteidzoties. Bet mēs mēģināsim tikt dziļāk Toskānas iekšpusē. 
Šoreiz nebūs Must see vietu, kas rotā galvenās lapas Toskānas grāmatās, bet būs skaistākās vietas, kuras ir vienkārši burvīgas! Mēs 
izbrauksim vismazākos lauku ceļus, lai varētu noķert skaistākās fotogrāfijas. Mēs parādīsim citu – Toskānu! Un grupā tikai 8 cilvēki!!! 

1.diena. 23.09. Toskāna mūs sauc  

 Lidojums Rīga – Piza 

 Kafijas pauze Pistoijā – tā ir sena Toskānas pilsēta, kura allaž bijusi Florences ēnā… Bet te 16.gs sāktas ražot pistoles! Tātad droša 
vieta!  

 Barberīno outlet  village – lieliska iespēja patukšot maciņus – jo rudens kolekcijas ir tieši ar atlaidēm 
https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/it/designer-outlet-barberino/ 

 Pārbrauciens uz Kjanti reģionu 

 Iekārtošanās 3* viesnīcā/agriturismo,  lai atpūstos 

 2.diena. 24.09. Kjanti reģions  

 Kjanti ir viens no slavenākajiem Itālijas vīna reģioniem, bet šeit vīni ir ļoti dažādi. Gadsimtiem ilgi te darina vīnu, tā ir viņu ikdiena, 
jo gandrīz katrā lauku mājā ir neliels pagrabs, kur iztur Kjantī. Un, protams, slavenākās vīna darītavas ar milzīgiem panākumiem 
startē vīna tirgos visā pasaulē. Te arī skaistākās vīna terases 

 Šodien krustu šķērsu izbraukāsim mazos ceļus, piestāsim mazos miestos uz foto  

 Kafijas pauze Greve in Chianti 

 Pēcpusdienā dosimies uz vienu no jaukākajām Toskānas vīna saimniecībām, kur mūs tiešām gaida… Ja raža būs savā gatavībā, 
iespējams mūs pieliks pie darba, lasīt vīnogas… Bet visticamāk mums stāstīs vīna noslēpumus, cienās ar tiem un cels galdā lauku 
labumus! Esi, sveicināta īstā Toskāna!   

 Atgriešanās naktsmājās 

 3.diena. 25.09. Uz laukiem Dienvidos  

 Toskāna nav tikai vīnogulāju un olīvkoku klātie skaistie pauguri, bet arī kalnaina ar mežiem, kastaņkokiem bagāts reģions. Raupjā 
Toskānas dienvidu daļa, kurā ir dzimis arī Mikelandželo ar savu sīksto, aso raksturu  

 Pilsētiņa Poppi ar savu cietoksni, kur ir risinājusies liela kauja, kurā ir piedalījies pats Dante Aligieri  

 Veltīsim šo dienu ne tikai dabas skaistumam, bet arī dvēseles bagātināšanai. Apmeklēsim vietu, kur laiks un viss apkārt mums ir 
apstājies ... Svētnīca La Verna, franciskāņu mūku klosteris. Veltīsim mirkli savai iekšējai pasaulei…  

 Pusdienosim pie viņiem restorāna un varēsim iegādāties mūku ražotus produktus 

 Ciematiņš Caprese Di Mikelangelo, kur viņš ir dzimis, būsim retie viesi, kas te iegriežas 

 Anghiarri omulīgā pilsētiņa. Ja esat bijusi Florencē “Palazzo Vecchio “ un esat dzirdējusi stāstu par Leonardo Da Vinci freskām, kuras 
ir attēlota kauja šajā pilsētiņa, būsiet vēstures līdzdalībnieki! 

 Nakts 3* viesnīcā Toskānā 

 4.diena. 26.09. Toskānas Dienvidos  

 Vienu dienu pavadīsim Toskānas pašos dienvidos. Pilsētiņa Pitigliano. Cilvēks un akmens. Pilsētiņa, kas ir kalta akmens kraujā un 
etrusku ceļš, kad starp klintīm savieno divas pilsētiņas! Cave di Pitigliano 

 Sovana, etrusku pilsētiņa un arheoloģiskais parks. Te mēs pilnībā iedziļināsimies senajā Etrusku vēsturē 

 Pēc vēsturiski piepildītas dienas, dosimies nakšņot Saturnias Termas  
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 Nakts 3* viesnīcā/agriturismo  

 5.diena. 27.09. Toskānas dienvidos  

 Kurš gan kādreiz nav redzējis sociālajos tīklos Saturnijas Termas un sapņojis tur nokļūt! Šī ir tā diena, kad rītu pavadīsim šajās 
termās - baudīsim 

 Maremmas reģions, kur apmeklēsim bifeļu mozarellas saimniecību un tur arī to degustēsim ar sieriem! 

 Visi pazīst Kovbojus, bet vai Jūs zināt kas ir “Butteri”? Tagad seko stāsts par vietējiem kovbojiem, varbūt kāds mums arī parādīsies, 
bet noteikti vakariņosim ar slaveno Toskānas steiku grillu!!! 

 Nakts 3* agriturismo laukos 

 6.diena. 28.09. Uz jūru  

 Šodien dosimies uz Groseto reģionā esošo brīnumu, kas kā saliņa izvietojusies jūrā – kur ir mazas skaistas pludmalītes, skaisti skatu 
laukumi… Pa skaistiem ceļiem Monte Argentario – uzbrauksim kalnos, lai redzētu lieliskas ainavas 

 Ļausimies sajūtām – bez steigas… Peldēsim, nogaršosim jūras veltes Porto Stefano Santo pilsētiņā…  

 Nakts 3* viesnīcā Toskānā 

 7.diena. 29.09. Atpūta  

 Dosimies uz skaistākajām pludmalēm Toskānā, lai mazliet pabaudītu saules un siltuma labumus 

 Vakarā piedāvāsim kopīgas atvadu vakariņas 

 8.diena. 30.09. Uz māju!  

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Piza - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

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

 Dzīvošana 7 naktis  3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros Toskānā 

 Vietējais gids latviešu valodā 3 dienas Toskānā – Elita Saltupe 

 Grupas vadītājs/šoferis no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas 

 Ieejas maksās minētajos objektos – klosterī, pilīs, arheoloģijas kompleksā u.c. 

 Viesošanās Kjantī ar degustāciju un vakariņām 

 Mocarellas degustācija 
 Steika ēšana pie kovbojiem un šovs 

 Ceļojuma organizēšana 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie tēriņi 

 Ieeja baznīcās 

 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 240 EUR. 
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 Minimālais skaits grupā ir 6 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.  

Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 23.06.2022 500 EUR Līdz 23.08.2022 600 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 23.06.2022 Pēc 23.06.2022 Pēc 23.08.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 750 EUR Visa summa 

 Līdz 20.09.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 

 


