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Citāda Sicīlija, ar atpūtu pie jūras 

 11.06. – 18.06.2023, 8 dienas, cena 1650 EUR  

Sicīlija – skaistā, saulainā sala, kas lepojas ar krāšņām pludmalēm, senu vēsturi un apbrīnas vērtu kultūru, bet par 
kuras mafiju klīst leģendas visā pasaulē. Atsevišķos Sicīlijas reģionos ir jūtams Grieķu, Romiešu, Bizantijas, Normaņu un 
Arābu pieskaņa. Tik dažāda arhitektūra, tik dažāda virtuve, cilvēki un ikdiena. Sicīlija izceļas ar neparasti skaistu dabu. 
Sicīlija ir īsta „zelta bedre” tūristiem. Mākslas un kultūras baudītājiem - Eiropā nav daudz vietu, kur var atrast tādu vēstures 
bagātību, daudznacionālu kultūru un brīnišķīgu dabu. Gardēžiem - Sicīlijas virtuvei piemīt arī savas atšķirības no Itālijas 
virtuves – ēdiens šeit ir ļoti gards un veselīgs, galvenokārt izmantotas jūras veltes. Sicīliešu keramika, darbi no sastingušas 
vulkāna Etna lavas, lelles, rotājumi no koraļļiem, kā arī augstākā labuma olīveļļa. Laiks iepazīt Dienvidus! 

1. diena -  11.06. Kur ir mana lidmašīna?   

• Lidojums Rīga – Katānija 
• Pārbrauciens uz Sicīlijas pērli Ragusu – kur 

iekārtosimies 4* viesnīcā pie jūras, lai varētu 7 naktis 
baudīt labu miegu ar  jūras smaržu, klausoties viļņus 
čalas 

• Vakariņas viesnīcā 

2. diena -  12.06. Ragusa un Modica  

• Val di Noto vēlīnā baroka dārgakmeņi: Ragusa Ibla un 
Modica, kas ir pasludinātas par UNESCO Pasaules 
mantojuma saraksta pērlēm. Kad atrodaties Ibla, jūs 
esiet kā apburts. Te viegli  zaudēt laika dimensiju 

• Modica ir arī pārsteidzoša pilsēta, kas atrodas starp 
kalnu grēdām, kas to ieskauj, veidojot dabisku 
amfiteātri. Gan jūtam sicīlisko atmosfēru, gan Modica 
nogaršosim šokolādi pēc senās Dienvidamerikas 
receptes 

• Atgriešanās 4* viesnīcā, kur mūs sagaida vakariņas 

3. diena -  13.06. Ragusa piekrastē  

• Šodien dosimies pa Ragusa reģiona kontrastējošām 
ainavām, kuras tiek izmantotas kā slavenā kriminālā 
seriāla Commissario Montalbano norises vietas. Scicli 
mēs atrodam īpaši vērtīgu arhitektūras dārgumu. 
Pastaigas ekskursija, kurā apskatīsiet Palazzo 
Beneventano fasādi un Via Mormino Penna ēkas, kas ir 
labākās Sicīlijas barokā. Pēc tam braucam uz 
Donnafugata pili, kur varēsim apmeklēt skaisto 
botānisko dārzu un beigās apskatīt Montalbano 
komisāra namu no ārpuses, kas atrodas tieši Punta 
Secca pludmalē 

• Atgriešanās 4* viesnīcā, vakariņas 

4. diena -  14.06. Marzamemi – Noto    

• Pēc brokastīm braucam uz mazo zvejnieku ciematiņu 
Marzamemi. Šeit tunzivis joprojām tiek apstrādātas ar 
rokām. Mazais ciemats atrodas skaistā līcī un tam ir ļoti 
īpašs šarms. Ideāla vieta sicīliešu espresso pauzei 

• Noto ir  Sicīlijas baroka dārgakmenis. Gandrīz ik uz soļa 
to rotā strūklakas, baznīcas un ēkas, kuras vairums ir 
izgatavotas no tipiskā zelta krāsas vietējā akmens 

• Atgriešanās 4* viesnīcā uz vakariņām 

5. diena -  15.06. Sirakūzas  

• Sirakūzas ir viena no nozīmīgākajām antīkās grieķu 
pasaules pilsētām. Visskaistākā pilsēta, kurā labi 
saglabājušās grieķu laika celtnes: daļa no Apollona 
tempļa, grieķu teātris, Arhimēda kaps, u.c. Jauka ir arī 
pilsētas jaunākā daļa – Ortidžas sala ar grieķu tempļa 
vietā celto katedrāli, šaurajām ieliņām, piejūras 
promenādi 

• Brīvais laiks Sirakūzās 
• Nakts 4* viesnīcā, vakariņas 

6. diena -  16.06. Palazzolo Acreide  

• Šodien apmeklējam burvīgo pilsētiņu Palazzolo Acreide 
Iblei kalnos. Akrai grieķu laikā dibināja Sirakūzas, un to 
iznīcināja zemestrīce 1693. gadā. Vispirms apmeklēsim 
mazo arheoloģisko apgabalu un pēc tam pilsētas 
mūsdienu daļu no 18.gs. Mēs apbrīnosim lieliskas 
dižciltīgās pilis un baznīcas, piemēram, Sv. Sebastiano 
un Sv. Paolo, kas ir divi Palazzolo svētie 

• Šajā apgabalā tiek ražota arī augstas kvalitātes 
neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa un mēs uzzinām 
vairāk par labām olīvām pusdienu laikā fermā Il 
Zafferaneto. Šajā mazajā agriturismo ģimene ražo 
safrānu un citus salai tipiskus produktus 

• Nakts 4* viesnīcā, vakariņas 

7. diena -  17.06. Atpūtā   

• Brīvdiena – atpūtai pie jūras  
• Nakts  4* viesnīcā  un vakariņas 

8. diena -  18.06.  – Uz māju  

• Transfērs uz lidostu.  
• Lidojums Katānija – Rīga 
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

• Lidojums Rīga – Katānija – 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 7 naktis  4* viesnīcā divvietīgos numuros 
(tūrista nodoklis viesnīcās) Ragusa Marina pludmales 
zonā ar brokastīm un vakariņām 

• Pusdienas agriturismo 
• Šokolādes degustācija  
• Grupas vadītājs no Rīgas 
• 5 dienas ekskursijas ar vietējo gidu krievu/latviešu 

valodā 
• Ekskursijas pēc programmas 
• Ceļojuma organizēšana 
 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

• Personīgie izdevumi 
• Ieeja baznīcās 
• Dzeramnauda šoferim 
• Apdrošināšana 
• Dzērieni pie vakariņām 

 Ievērībai:  

• Ceļotājiem, kuri ceļo vieni, ja neatrodas līdzbraucējs, ir 
pienākums piemaksāt par vienvietīgu 
numuru – 276 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 

• 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:  

Samaksas veids Summa (EUR) Apmaksas datums 
Avansa iemaksa 400.00 Saņemot rēķinu 
Otrā iemaksa 600.00 11.03.2023 
Atlikusī summa 650.00 11.05.2023 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 11.03.2023 50.00 EUR / no personas 
No 12.03.2023 50% no Pakalpojuma cenas 
No 12.05.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 
• Iemaksāto summu līdz 08.06.2023 iespējams 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties konkrētā 
ceļojumā 


