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Opera Karmena ar Elīnu Garanču – Veronas 
arēnā, Soaves un Frančakortas vīna dārzi 

 13.08. – 17.08.2022, 5 dienas, cena 1200 EUR  

Vēsturiskais Karmenas iestudējums, kas 1995. gadā bija par godu Franko Zeffirelli debijai arēnā, atgriežas 
Veronas centrā. Žorža Bizē šedevrs oficiāli atklās 99. Operas festivālu 2022. gada 17. jūnijā un tiks atskaņots 
kopumā 9 vakaros līdz augusta beigām. Elpu aizraujošās Seviļas vidē apreibis ar Karmenas, dumpīgās čigānietes, 
mūžīgo valdzinājumu, kas brīdina savus pielūdzējus ar šādiem vārdiem: “Si tu ne m'aimes pas, je t'aime/Si je t'aime, 
prends garde à toi!” (Ja tu mani nemīli, es tevi mīlu/Ja es tevi mīlu, labāk uzmanies!) Un 14.augustā Karmenas lomu 
izpildīs mūsu Elīna Garanča! Diriģents Marko Armiliato. Režija un scenogrāfs Franko Zeffirelli 

Un 5 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 Vičencai, Izeo ezers, Gardas ezera ziemeļu 
krasts, Soaves vīna ielejai, Frančakortas lepnajiem vīna dārziem! Un kad tad vēl? Dzīve ir jāsvin katru dienu! 

 1.diena. 13.08. Itālija pāris stundu attālumā  

 Lidojums Rīga – Venēcija 

 Veneto reģions izsenis bijis gardēžu vieta – tāpēc atklāsim, kas  gards mums sarūpēts vakariņās vienā no jaukākajiem 
restorāniem! 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā Vičencā 

 2.diena. 14.08. Soaves vīna reģions un Karmena  

 Vičenca – viena no Veneto pērlēm, pateicoties Palladio villām – nu tad dodamies to atklāt ekskursijā pa pilsētu! 

 Soaves vīna reģions – dodamies uz vīna darītavu – atklāsim baltvīna svaigumu degustācijā 

 Viens no lielākajiem mūsdienu operas brīvdabas piedzīvojumiem - balti rozā kaļķakmenī cirstā Arena di Verona! Mūzikas 
karaliene opera Karmena, tāpēc šoreiz esam klāt šajā burvīgajā notikumā, lai izbaudītu to visu zem klajas debess! 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 operas transfērs uz viesnīcu (45km) 

 3.diena. 15.08. Ferragosto – Gardas ezera neatklātais krasts  

 Gardas ezers ir pēc platības lielākais ezers Itālijas teritorijā. Atrodas Itālijas ziemeļos. Alpu ezers, veidojies kā ledājs pēdējā 
ledus laikmeta beigu posmā. Lielākais no Alpu dienvidu nogāzes ezeriem. Ja vēlamies baudīt Itālijas mazpilsētu šarmu, 
dodamies uz Gardas ezera Ziemeļu galu – Riva del Garda – te laiks kādam aperolam. Šodien Itālijā svin visi, tāpēc arī mēs 
noteikti dosimies uz kādu baznīcu, skatīsimies kā svin vietējie… 

 Tālāk gar krastu dosimies uz Limone Sul Garda – vieno no romantiskākajām piekrastes pilsētām 

 Varbūt pat iespējams pabradāt siltajos ezera ūdeņos!  Baudīsim skaistos skatus un foto pauzes! Viena skaista diena pie Gardas 
ezera 

 Iekārtošanās 4* viesnīcā Brešā 

 4.diena. 16.08. Frančakortas varā   

 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/ 
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 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! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Brešā 

 5.diena. 17.08. Tik skaisti, es atgriezīšos drīz!  

 Dodamies uz Izeo ezeru - brīnišķīgi skaistais ezers ir izcila pastaigu un atpūtas vieta! Tas ir dziļš un auksts, tādēļ peldēties tajā 
var nesanākt, bet izbraucieniem ar laivu vai kuģīti gan tas ir lielisks. Izbrauciens ar laivu pa trim salām: Monteisola - Sanpaolo 
– Loreto. Izkāpsim lielākajā no tām, lai apskatītu tradicionālos zvejnieku piederumus un citas salai raksturīgās lietas! 

 Atgriežamies ar kuģīti uz Sulzano – viens no senākajiem zvejnieku ciematiem pie ezera, kas redzams daudzās pastkartēs no 
ezera! Romantiska vieta!  

 Moncas parks un Karaļa pils dārzi noteikti ir apskates vērti, jo tie ir lielākie Eiropā. Šīs pilsētas tipiskais ēdiens ir cassoeula, un 
tas ir ļoti ieteicams. Tāpēc dodamies iepazīt Moncu! 

 Transfērs uz lidostu  

 Lidojums Milāna - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Venēcija - 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 

 Ceļojuma organizēšana 

 Veronas Arēnas ieejas biļetes uz operu Karmena -  koncerta biļešu noformēšana un iegāde (1.settore Verde -  107 EUR plus 
tax) 

 Frančakortas dzirkstošā vīna degustācija 

 Soaves vīna degustācija 

 Kuģītis uz Monte Isola – Izeo ezerā 

 Vakariņas  1.vakarā  

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 

 Ieeja baznīcās 

 Dzeramnauda šoferim 

 Apdrošināšana, vakcinācija pret COVID 19, PCR testi, ja nepieciešams 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 200 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. 
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 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte.  

 Mēness diena neuzņemas atbildību – ja Opera 14.08. laika apstākļu vai covid dēļ tiek atcelta!  

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 13.05.2022 400 EUR Līdz 13.07.2022 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 13.05.2022 Pēc 13.05.2022 Pēc 13.07.2022 

Zaudētā summa 50 EUR 600 EUR Visa summa 

 Līdz 10.08.2022 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 


