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Sorento, Kaprī sala un Amalfi līcis 

 16.05. – 20.05.2023, 5 dienas, cena  1100 EUR  

Kampānijā atrodas Itālijas sirds. Tā pukstēšanu var dzirdēt Neapolē, reģiona galvaspilsētā, pasaulē 
pazīstamajā Amalfi piekrastē, Pompejas pilsētas seno drupu vidū, romantiskajās Kapri salā! Amalfi 
piekraste ir slavena ar kristāli tīru ūdeni un apburošām pilsētām - Amalfi, Ravello, Skala, un Pozitano. 
Pastaigājoties pa to saulainām ieliņām, Jūs izbaudīsiet ziedošo citronu koku skaistumu, Jūs pārsteigs 
kafejnīcu  un restorānu bezgalīgais daudzums, kur galdā tiek celtas zivis  pa tiešo no jūras, austeres un 
mīdijas ar atdzesētu Falangīnas baltvīnu. Uz Kampāniju gribas atgriezties atkal un atkal, un tā katru reizi 
pārsteidz Jūs ar kaut ko līdz šim neredzēto. Te ir īstā vieta nogaršot bufalo mocarelu vai buratu un īsto 
picu! Dzīve te rit savu rāmu gaitu! La Dolce Vita! 

 1.diena, 16.05. Uz Kampāniju  

 Lidojums Rīga – Neapole 

 Pārbrauciens uz Sorento pussalu. Sorento jau gadsimtiem ilgi bijusi īsta kulta vieta visdažādākajiem māksliniekiem, 
rakstniekiem un slaveniem valstsvīriem. Par Sorento jūsmojis gan Gēte, Stendāls un Dikenss, gan Nīče, Mendelsons, Kazanova 
un daudzi citi, Ļeņinu un Gorkiju ieskaitot. Tenors Enriko Karūzo te esot pavadījis pēdējos trīs savas dzīves gadus. Vieni 
Sorento smēlušies iedvesmu, citi te vai tuvējā Kapri salā it kā izcietuši trimdu. Lai gan šis vārds nu nekādi neiet kopā ar apkārt 
valdošo daili, galvu reibinošajiem augu aromātiem, bezrūpīgo dzīves ritmu un izsūtījuma laika smagumu kādā greznā villā, 
kur Tirēnu jūra skalojas burtiski pie sliekšņa… 

 Iekārtošanās 3* viesnīcā Sorento centrā 

 Laiks kādai glāzei Kampānijas baltvīna? Tā teikt esam galā! Brīvdienas var sākties! 

 2.diena, 17.05. Kādi tad bija tie Imperatori?   

 Pompejas – vēstures stunda vietējā gida pavadībā krievu valodā 2 h, kuras laikā Jūs uzzināsiet, kā un kāpēc  izzuda savulaik  
slavenā Romas imperatoru izklaides vieta Vezuva izvirduma dēļ 

 Pusdienu pauzē dodamies nogaršot tipiskākos Kampānijas ēdienus vietējā restorānā, tā teikt, uzkrājam spēkus, lai… 

 Iekarojam Vezuva vulkāna krāteri, aptuveni 30 minūšu pastaiga līdz krātera malai, kurš reizēm vēl „uzpīpē”, te jānogaršo vīns 
no Vezuva piekājes, saukts par Kristus asarām… 

 3.diena, 18.05. Amalfi līcis  

 Amalfi ir viens no Eiropas iekārojamākajiem un romantiskākajiem ceļojumu galamērķiem, kas valdzina ceļotājus jau kopš 
senatnes. Līdz 1852. gadā Latari kalnos tika izveidots 40 kilometrus garais Strada Statale 163 (Nastro Azzurro) ceļa posms, 
kas ved no Sorento apkārtnē esošā Metas kalnu ciematiņa uz Vietri sul Mare pilsētu austrumos, šeit nebija ceļa, kas savienotu 
piekrastes pilsētas. Šodien tas ir  visainaviskākais ceļš, kas vijas simtiem pagriezienos, kas nodrošinās mums burvīgas ainavas 
visas dienas garumā. Šofera izveicība šodien mums lieti noder, jo ceļš ir noslogots, bet aizraujošs 

 Kafijas pauze  senajā keramikas ražotnē, kas vēl šodien ar to nodarbojas, burvīgi izstrādājumi sākot no uzpirksteņa beidzot 
ar servīzēm… 

 Fotopauze virs Pozitāno ciematiņa, ko bagātnieki izvēlējušies kā savu vasaras atpūtas vietu 

 Amalfi senā flotes pilsēta, kas bagāta ar savu baznīcu un pilsētas mūriem, un mazajiem ielu labirintiem…  

 Pusdienas ēdīsim Skalas pilsētiņā uz klintsraga ar burvīgu ainavu uz Ravello. Te iesakām nogaršot pastu ar mīdijām… 
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 Kalna nogāzē ar lielisku skatu uz Salerno līci, burvīgā Ravello pilsēta turas nomaļus no steidzīgās krastmalas dzīves 350 metrus 
zemāk. Pilsētas ēnainie dārzi, mierīgie lauki un kādreizēja diženuma nojausma vilināja jau tādus slavenus cilvēkus kā Vāgners, 
D. H. Lorenss un  citus rakstniekus, turklāt nav nekāds noslēpums, kādēļ tā – nesteidzīgais vietējās dzīves ritms joprojām ir 
valdzinošs. Ravello ir vieta, kur vai ik uz stūra varētu filmēt epizodes kādai romantiskai filmai – dekorācijas jau ir gatavas 

 Nakts 3* viesnīcā Sorento 

 4.diena, 19.05. Kaprī sala  

 Brauciens ar prāmi Sorento – Kapri – Sorento 

 Kaprī sala vienmēr bijusi bagāto izklaides vieta, jau kopš Romas impērijas laikiem, beidzot ar šodienas kinozvaigznēm. Te ir 
fantastiska daba, ainavas, skaistas villas, viss … Šī mazā, vulkāniskās izcelsmes sala, kas atrodas netālu no Neapoles, daudziem 
asociējas ar romantisko "Stāstu par Sanmikelu", kurā ārsts un rakstnieks Aksels Munte apraksta, kā, klejojot pa pasauli laimes 
meklējumos, piestājis tieši Kapri salā, kur beidzot radis piepildījumu. Sala pazīstama ar pasaulē slaveniem skatiem, pārgājienu 
takām, kas ceļiniekus ved gar pasakainām pludmalēm un noslēpumainām grotām. Gleznainās piekrastes ainavas ir viens no 
iemesliem, kāpēc šajā salā savulaik atpūtušies pat Romas imperatori 

 Salas apmeklētājiem noteikti iesakāms nobaudīt kaktusu saldējumu, slavenās itāļu augļu sulas vai glāzīti limončello 

 Brauciens apkārt Kaprī salai ar kuģīti (ja laika apstākļi būs labvēlīgi), kad vērosim salu no jūras puses, izbraucot cauri faraoni 
klintīm...  

 Tālāk dosimies ar minibusiņiem uz Anakapri pa Mamma, Mia ceļu, kas ir viens no stāvākajiem serpentīniem,  izbūvēts 
citronkoku un vīnogulāju birzīs 

 Aksela Muntes villa un pacēlājs Monte Solaro kalnā 

 Kafijas pauze nesteidzīgajā Kaprī pilsētā, kur mazas bodītes un skaisti dārzi vilina uz pastaigām un dzīves baudīšanu 

 Atgriešanās Sorento 

 5.diena, 20.05. Neapole un Kampānijas vīni   

 Neapole – Kampānijas galvaspilsēta, lai kā arī te būtu – tā ir jāredz, vēstures bagāta un sena, mūžīga… Tā ir īpaša – jo tā ir 
Neapole… Ekskursija ar vietējo gidu, kuras laikā atklāsim daudz jaunu un interesantu vietu! 

 Pusdienās iesakām nogaršot īsto picu… Jo te ir tā dzimusi! Daudz jauku restorānu, kur to izdarīt… 

 Transfērs uz lidostu 

 Lidojums Neapole - Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Neapole – Rīga (Airbaltic, nododamā bagāža 23 kg, ekonomiskā klase) 

 Dzīvošana 4 naktis 3* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm Sorento 

 Brauciens ar komfortablu autobusu ceļojuma laikā (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas, maksas ceļi, degvielas izmaksas, 
autostāvvietas) 

 Ekskursijas pēc programmas 

 Ekskursijas Pompejās un Neapolē ar vietējo gidu krievu valodā 

 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 

 Ieejas maksas – Pompeju muzejā, Vezuva NP 

 2 pusdienas 

 Ekskursija uz Kapri – prāmja biļetes, izbrauciens ar laivu apkārt Kaprī, pacēlājs un ieejas maksa Muntes villā, privātais 
transports/minibusi uz salas) 

 Ceļojuma organizēšana 
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 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Personiskie tēriņi  

 Dzeramnauda šoferim 

 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā. 

 Ievērībai:  

 Ja vēlaties vienvietīgu istabu ceļojuma laikā, piemaksa 200 EUR 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. 

 Izbraukšanai no valsts ir nepieciešama derīga pase vai ID karte. Pasei vai ID kartei jābūt derīgai 3 mēnešus pēc atgriešanās 
no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
200 EUR Līdz 15.02.2023 500 EUR Līdz 15.04.2023 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 15.02.2023 Pēc 15.02.2023 Pēc 23.01.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 50% no summas 100% no summas 

 Līdz 13.05.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 
 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 


