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Veneto villas, proseko ceļš, Alpi,  mazpilsētas 
un šopings 

10.09. – 17.09.2022, 8 dienas, cena 1480EUR 

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 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 uzcēla, lai būtu kur pavadīt laiskas dienas, baudīsim lauku labumus un vīnus un grapu! 
Iepazīsim mazpilsētas, Alpus un modes lietas… Mēs parādīsim Jums pērles, par ko Jūs noteikti nezinājāt…  

 1.diena. 10.09. Visa dzīve mans viens ceļojums  

 Lidojums Rīga – Venēcija 

 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 Foscarini Rossi – viens no nozīmīgākajiem modes lepnumiem – kurpju muzejs, kas sevī  glabā izcilus modeļus no 
slavenāko dizaineru darbiem. Noteikti sievietēm patiks!  

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

 Uz pusdienām aicināsim uz Villa Ducale – kas ir viena no jaukākajām vietām, kur ieturēt vieglas pusdienas kopā ar glāzi 
proseko 

 Pārbrauciens uz Paderno del Grappas ciematu, kur iekārtosimies 4* viesnīcā uz 5 naktīm  

 Vieglas vakariņas viesnīcā 

 2.diena. 11.09. Veneto mazpilsētu šarms Grapas kalna piekājē  

 Rīta kafiju dzersim Marostica – mazpilsētā, kas slavena kļuvusi pateicoties šaham – atrodas Grapas kalna piekājē – klusums 
un miers!  

 Citadella – viena no vislabāk saglabātām nocietinājuma pilsētām, kas būvēta 13.gs. Iespējama pastaiga pa pilsētas mūriem, 
Doma baznīcas apskate un kas var liegt glāzi aperol spritz – galvenajā laukumā? 

 Bassano Del Grappa – slavena ar savu seno koka tiltu pāri upei, kurai roku pielicis Palladio, bet šoreiz mums vairāk akcents 
tiek – grapas darināšanas procesam. Tāpēc iesim un uzzināsim kā to taisa vienā no lielākajiem grapas ražošanas centriem – 
un kas vēlēsies arī – nogaršos! 

  Villa Angarano (16.gs)  – kas pieder Bianchi Michel māsu ģimenei ar senām tradīcijām, jo te gatavo vīnu no nelielā Breganze 
DOC reģiona! Un vīna darītava iekārtota senajos staļļos, tāpēc dodamies nogaršot, kas labs te sanācis! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā, kur mūs sagaida vieglas vakariņas 

 3.diena. 12.09. 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 
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 Lai tas būtu „īsts” Prosecco un to vispār varētu saukt par Prosecco, tam, loģiski, jābūt izgatavotam tikai šeit, bet, tikpat loģiski, 
to pagatavo no konkrētas šķirnes vīnogām. Te, protams, var mainīties procentuālie daudzumi, kurus ražotājs pievieno, bet 
arī tur ir savas regulas, kuras nevar pārkāpt. Galvenā vīnoga ir Prosecco (Glera), bet mēdz pievienot arī Pinot Grigio, Pinot 
Blanc, Bianchetta, Perera un Verdiso 

 Nu tad dodamies uz Conegliano pusi, kur beidzot nogaršosim – nelielā degustācijā 

 Šodien mēģināsim iekļūt īstā apavu rūpnīcā, kur iespējams kāds atradīs kaut ko noderīgu! 

 Foto pauze pie Villa Maser – viens no Palladio meistardarbiem 

 Asolo – romantiskākā pilsētiņa Veneto, kur grūti piekļūt, jo tā atrodas kalna malā, bet vietējie te dodas pastaigās un bauda 
skaistās dabas ainavas 

 Atgriešanās 4* viesnīcā, vieglas vakariņas 

 4.diena. 13.09. Alpos  

 Dosimies pa skaistiem kalnu ceļiem uz Kortīnu - 1956. gada ziemas olimpisko spēļu mājvietu. Cortina d'Ampezzo ir slēpošanas 
kūrorts ar izteikti itālisku piešprici, tradicionāls kūrorts ar senatnīguma piesitienu. Taču šī Itālijas nostūra lielākais šarms ir 
dolomīti - grandioza dabas dāvana! Ja vēl saule uzspīd pareizajā leņķī, skats uz klinšainajiem kalniem ir fantastisks! Iespaids - 
pat grandiozāks nekā Alpos. Pati Veneto reģiona pilsētiņa ir klusa un gana mierīga, pa tās centrālajām ieliņām pastaigājas 
dāmas pūkainās jakās, ar sunīšiem pie sāniem 

 Ja laika apstākļi atļaus, dosimies ar pacēlāju Tofana  kalnos, lai izbaudītu kalnu varenību, tālumā redzētu Dolomītu augtākās 
virsotnes un uzdāvinātu sev kaut mirkli miera… Jā, glāze bombardīno būtu īsti vietā!  

• Atgriešanās 4* viesnīcā uz vieglām vakariņām 

 5.diena. 14.09. Trevīzo un Valdobiane DOCG  

 Trevīzo – viena no rosīgākajām Veneto pilsētām, te  atrodas dažādu ar apģērbu industriju saistītu uzņēmumu vadība, 
piemēram, Benetton, Sisley, Diadora un Lotto Sport Italia, laiks to apskatīt! Ekskursija ar vietējo gidu! 

 Turpinam iepazīt proseko ceļu – tagad pa Valdobianes ieleju, kur dodamies uz degustāciju! Būs skaistākās ainavas! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā un atvadu vakariņas – 4 kārtas kopā ar vīnu! Dzīve ir jāsvin katru dienu!!! 

 6.diena. 15.09. Paduja  

 Padujas apskates ekskursija ar vietējo gidu krievu valodā.  Pilsētā atrodas vairāk nekā 800 gadus vecā Padujas universitāte, 
kura savulaik tika uzskatīta par vienu no labākajām Eiropā un kurā ilgus gadus strādājis arī Galileo Galilejs, nozīmīgākais 
Padujas apskates objekts ir Skroveņi kapella, kurā atrodas unikāls fresku cikls, kuru 1305. gadā pabeidza Džoto di Bondone. 
Padujā atrodas arī Svētā Antonija bazilika, kas ir populārs svētceļojumu galamērķis un kurā apbedīti Svētā Antonija pīšļi 

 Brīvais laiks pilsētā – iesakām – nogaršot vietējās tapas sauktas par cicchetti vai Padujas pīrāgs – ar vārīto krēmu, vai 
astoņkājus no Veneto lagūnas…  

 Pārbrauciens uz Adrijas jūras piekrasti, iekārtošanās viesnīcā pie Venēcijas lagūnas 

 Vakara pastaiga uz Mazo Venēciju – Kjodža  - kanālu pilsētiņa, kas dibināta vēl 500 gadus pirms Venēcijas. Šauras ieliņas, 
romantiski tiltiņi un kanāli rada šīs pilsētiņas īpašo atmosfēru, un bez tūristiem… Jo to salīdzinoši te ir maz… Vakariņās iesakām 
nogaršot kādus vietējos jūras produktus, garneles, baltās zivis, astoņkājus utt. un klāt atdzesēts veneto baltvīns… 

 7.diena. 16.09. Laikošanās vai šopings  

 Brīva diena atpūtai pie jūras vai – piedāvājam doties uz vienu no jaunākajiem outletiem Itālijā – Noventa 
(https://www.mcarthurglen.com/en/outlets/it/designer-outlet-noventa-di-piave/stores/) 

 Ja ir vēlēšanās ar sabiedrisko transportu – var nokļūt arī Venēcijā, lai to apskatītu… 

 Vakarā piedāvāsim galā vakariņas par papildus samaksu pēc grupa vēlēšanās… Tā teikt, lai saliktu punktus uz I! 
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 8.diena. 17.09. Uz māju  

 Transfērs uz lidostu. Lidojums Venēcija - Rīga 

 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 4* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) Grapas kalnos, 2 naktis 4* viesnīcā 

ar brokastīm Chioggias apkaimē 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursija Padujā Un Trevīzo ar vietējo gidu 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 2 proseko darītavas ar degustāciju, 1 vīna darītava ar  degustācija Villā, grapas degustācija un muzejs 
 4 vieglas vakariņas bez dzērieniem, 1 gardēžu vakariņas ar vīnu, 1 pusdienas ar proseko 
 Ieejas maksas Villa Pizani, Villa Foscarini 
 Pacēlājs kalnos  

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Ieeja baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 

 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 

 Galā vakariņas – no 45 EUR 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 220 EUR. 
 Minimālais skaits grupā ir 14 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 08.01.2022 500 EUR Līdz 10.07.2022 580 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. 
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Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums Līdz 08.06.2022 Pēc 08.06.2022 Pēc 08.08.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 740 EUR Visa summa 

 Līdz 05.09.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 


