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Venēcija, salas, villas un proseko ceļš  

 06.08. – 11.08.2022, 6 dienas, cena 1200 EUR  

Venēcija ir sajūtas, dvēseles stāvoklis. Galu galā, tā ir vienīgā pasaules pilsēta, kuru iespējams izstaigāt tikai kājām vai ar laivu. 
Venēcija ir arī vienīgā pilsēta pasaulē, kur māju numuri nesākas un nebeidzas atbilstoši katras ielas namu skaitam. Katrā ziņā nav 
daudz tādu vietu pasaulē, kuru pieminēšana vien iztēlē spētu radīt tik spilgtu un detaļās krāšņu ainu. Kanāli, saules apspīdēti 
skvēri, ielas bruģu faktūras, krāsas, kas variējas atkarībā no gadalaika, smaržas, smakas, veļa, kas žāvējas pie laika un pelējuma 
sagrauztu ēku sienām. Vienlaikus Venēcija ir mistērija, katrreiz te nokļūstot, ir sajūta, ka tā arī tuvāk neesi ticis - tikai pieskāries. 
Un daudzās salas – vesela diena veltīta, lai izpētītu Burāno, Murāno un varbūt vēl kādu salu, kas ir katra savādāka! 

Veneto ir viens no bagātākajiem Itālijas reģioniem – vēstures, kultūras, mākslas, arhitektūras, stila un modes, virtuves – ziņā. 
Šis reģions gandrīz 1000 gadus ir bijis kā neatkarīga valsts – Veneto republika, līdz tikusi piespiedu kārtā pievienota Itālijai 19.gs. 
Nezin kāpēc visiem tas asociējas ar Venēciju, bet, jā tā ir galvaspilsēta, bet mēs palūkosimies šoreiz arī dziļāk iekšā… Mūsu 
maršruts aptvers vietas, kuru nosaukumi varbūt nav tie slavenākie, bet, kur ir aura, kur labi baro, kur saimnieki nav izlutināti! 
Veneto vienmēr ir bijusi vīna darīšanas vieta, tāpēc izbrauksim proseko ceļu, kas šodien jau ir iekļauts UNESCO pieminekļu 
sarakstā, apskatīsim villas, kuras bagātie venēcieši sacēla, lai būtu kur pavadīt laiskas dienas. Mēs parādīsim Jums pērles, par ko 
Jūs noteikti nezinājāt…  

 1.diena. 06.08. Veneto  

 Lidojums Rīga – Venēcija 16.25-18.05 

 Transfērs uz 3* viesnīcu Veneto  

 Vakariņas – sāksim iepazīt Veneto rēgiona ēdienus. Gardi! Svinam dzīvi! 

 2.diena. 07.08. Atklāj īsto Venēciju  

 Ir divas Venēcijas - viena, kas fotoklikšķu pavadībā drūzmējas Svētā Marka laukumā, mēģinot notvert baložus, kuru barošana 
šobrīd jau ir aizliegta. Un otra - mazajās šķērsielās, tik šaurās, ka diviem blakus paiet ir teju neiespējami, ar māju logiem, kas 
veras viens otrā, puķu podiem piekrautiem balkoniņiem un pie apdrupušās fasādes plandošu veļu. Tūristu un venēciešu 
Venēcija. Venēcijas simbolu - Svētā Marka laukumu Napoleons reiz nodēvēja par "skaistāko viesistabu Eiropā". Tas pulcē 
visus… Ekskursija ar vietējo gidu – lai apskatītu galvenos objektus! 

 Brīvais laiks, lai izbaudītu Venēciju lēnām un nesteidzoties, izbraucot ar vaporeto pa Lielo kanālu, pārceltos no viena kanāla 
uz otru, lai tiktu prom no pūļa… 

 Viens no labākajiem veidiem, kā iepazīt Venēciju, ir doties uz Rialto tirgu, kur dzīve kūsā. Un parasti pēc tirgus apmeklējuma 
venēcieši tiekas uz aperatīvu kādā no bāriem – nu arī mēs!  

 Papusdienojiet kādā mazajā ostērijā, grillēti kalmāri vai zivs, ar atdzesētu baltvīnu 

 Laiks muzejiem, pilīm, torņiem – katrs pēc vēlēšanās… Vai arī bodītes, izbrauciens ar gondolu? 

 Nakts 3* viesnīcā Veneto 

 3.diena. 08.08. Salu dzīve  

 Šodien ar vaporeto dodamies iepazīt salas, tās katra ir savādāka! 

 Burāno, kur top vissmalkākie tamborējumi un kas ir pasakaini krāsaina. Izcili krāsaina. Kā citādi, ja katra ēka uz šīs salas ir citā 
tonī - simtiem zaļu, rozā, violetu, zilu, sarkanu toņu. Kanāli atgādina Venēciju, taču krāsas liek par to aizmirst. Laiks glāzei 
aperola, jo oranžā krāsa te iederas uz māju fona! Leģenda vēsta, ka pirms zvejnieki iet jūrā, viņiem uz pieres uzkrāso tādu 
pašu krāsu, kāda ir viņa māja. Tāpēc, lai viegli iereibušais pilsonis pēc zvejas tiktu nogādāts pareizajā vietā. 

 Murano salā - unikāla iespēja redzēt, kā Venēcijas vēsturiskās stikla salas darbnīcās no stikla tiek veidotas vāzes un citas 
greznumlietas! 

 Atgriešanās 3* viesnīcā Veneto 



 
 

2 
Mob.t.: 29626622 
e-pasts: info@menessdiena.lv 
 

 4.diena. 09.08. Veneto villas un Palladio  

 Rivjēra Brenta – vieta, kur 15/18 gs laikā bagātie Venēcijas aristokrāti sāka celt savus “lauku namiņus”, kur daudzi par arhitektu 
izvēlējās slaveno Palladio, viņa darbus te var redzēt ik pa brīdim! Upes krastos saceltas milzu villas, kas ir diži arhitektūras 
šedevri!  

 Villa Pizānī – nozīmīgākā un slavenākā šajā rivjērā, kas celta 18.gs barokā, kurā varēsim apskatīt Tjepolo un Crostata freskas 
un citus mākslas darbus 

 Vičenca ir gleznaina pilsēta, kas atrodas Itālijas ziemeļaustrumos. To bieži sauc par Palladio par godu lieliskajam arhitekta 
Andrea Palladio. Pateicoties viņa arhitektūras šedevriem, tie ir iekļauti UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 

 Nakts 3* viesnīcā Veneto 

 5.diena. 10.08. Proseko ceļš   

 Prosecco savu popularitāti ir ieguvis 19. gadsimta beigās, lai arī sākotnēji līdz pat 1960. gadiem ir bijis diezgan salds un 
zemnieciska stila vīns, kurš stipri atpalika no tolaik jau slavenajiem dzirkstošajiem vīniem no Asti reģiona Pjemontā. Prosecco 
dzirkstošo vīnu gatavo tieši šeit! Pateicoties tehnoloģiskā procesa attīstībai, šobrīd tas ir viens no populārākajiem 
dzirkstošajiem vīniem pasaulē un ik gadu tiek saražots ap 150 miljonu pudeļu. Prosecco tiek gatavots pēc tā saucamās 
Charmat metodes 

 Lai tas būtu „īsts” Prosecco un to vispār varētu saukt par Prosecco, tam, loģiski, jābūt izgatavotam tikai te, bet, tikpat loģiski, 
to pagatavo no konkrētas šķirnes vīnogām 

 Dodamies uz privāto saimniecību – nodegustēt! Uz Proseko kalniem Valdobiānes ielejā 

 Foto pauze pie Villa Maser  

 Trevizo – viena no rosīgākajām pilsētiņām, kur ir maz tūristu, bet skaistas vietas – ekskursija ar gidu! 

 Atvadu vakariņas  – lai Veneto paliek Jums sirdīs! 

 Nakts 3* viesnīcā Veneto 

 6.diena. 11.08. Uz māju  

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Venēcija – Rīga 10.30 – 14.00 

Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas maksas, stāvvietas) 
 Dzīvošana 5 naktis  3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ( tūrista nodoklis viesnīcās)  
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursija Venēcijā un Trevizo  ar vietējo gidu 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 Proseko darītava  ar degustāciju,  
 Ieejas maksas Villa Pizani 
 2 bagātīgas vakariņas  

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Ieeja baznīcās un muzejos 
 Vaporeto biļetes Venēcijā 
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 Dzeramnauda šoferim 
 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 200 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 12 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 
400 EUR Līdz 06.05.2022 400 EUR Līdz 06.07.2022 400 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 06.05.2022 Pēc 06.05.2022 Pēc 06.07.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 600 EUR Visa summa 

 Līdz 03.08.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 

 


