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Veronas operas festivālam 100! Galā ar 
Jonas Kaufmann! Luganas un Valpoličellas 

vīna dārzi  

 18.08. – 21.08.2023, 4 dienas, cena 1300 EUR  

No 2023. gada 16. jūnija līdz 9. septembrim Arēnā vēl neredzēta programma operas 100 gadu 
jubilejai. Fondazione Arena di Verona ir izsludinājusi neparastu festivālu 2023. gadam, lai atzīmētu 
simto Arēnas operas festivālu, kurā tā piedāvās veiksmīgākos un skaistākos uzvedumus, kas amfiteātrī 
atskaņoti 100 sezonu laikā kopš tā pirmsākumiem 1913. gadā. Galā gods šoreiz ticis slavenajam Jonas 
Kaufman! Lai skan! 

Nakšņosim vienā no jaukākajām Veneto villām ar baseinu, lai varam pārciest karstumu un atpūsties! 
Dzīve ir jāsvin katru dienu! 

 1.diena. 18.08. Itālija pāris stundu attālumā  

 Lidojums Rīga – Milāna 

 Transfērs uz Veneto reģionu (aptuveni 2h) 

 Iekārtošanās Veneto Villā 4*  

 2.diena. 19.08. Lugana un Gardas ezers   

 Bardolīno – viens no jaukākajiem ciematiem pie Gardas ezera, kur varēsiet doties nopeldēties siltajos Gardas ezera ūdeņos, 
nobaudīt kādu vietējā loma zivi pusdienās, vai iegādāties suvenīrus! Bardolīno darina arī vīnu, tāpēc arī šos iesakām nogaršot 
baudot pilsētiņas labumus! 

 Lugana vīna reģions jau izsenis bijis slavens ar saviem baltvīniem, tad nu dodamies uz degustāciju! 

 Vakariņās baudīsim villas pavāra sniegumu! 

 3.diena. 20.08. Valpoličelas vīna reģions un Veronas arēna  

 Brīva dienas pirmā puse, lai laiskotos pie baseina 

 Valpoličelas vīna dārzi – noskaidrosim kas ir ripaso, amarone un rečioto. Dodamies uz vīna darītavu degustēt! 

 Viens no lielākajiem mūsdienu operas brīvdabas piedzīvojumiem - balti rozā kaļķakmenī cirstā Arena di Verona! 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… Ieņemam vietas un baudām skaisto 
vakara programmu… 

 Pēc Galā transfērs uz nakstmājām villā 

 4.diena. 21.08. Monza  

 Vēls rīts, jo ir jāizguļas pēc koncerta 

 Monza – viena no bagātākajām pilsētām Lombardijā. Foto pauze pie Palazzo Reale ar skaisto dārzu, tālāk dodamies pastaigā 
uz pilsētas Domu un iesakām papusdienot kādā no tipiskajiem vietējiem restorāniem pirms lidojuma uz māju! 

 Transfērs uz lidostu  

 Lidojums Milāna - Rīga 
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – 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 3 naktis  4* viesnīcā – villā ar brokastīm divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 

 Grupas vadītājs no Rīgas 

 Ekskursijas pēc programmas 

 Ceļojuma organizēšana 

 Veronas Arēnas ieejas biļetes uz Galā-  koncerta biļešu noformēšana un iegāde (1.settore Verde 115 EUR PLUS tax) 

 Luganas vīna degustācija 

 Valpoličellas vīna degustācija 

 Vakariņas  2.vakarā villā 

 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 225 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.  

 SIA Mēness diena neuzņemas atbildību – ja Galā koncerts 20.08. laika apstākļu vai Covid-19 dēļ tiek atcelts!  

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Avansa iemaksa Otrā iemaksa Atlikusī summa 
400 EUR Līdz 18.05.2023 500 EUR Līdz 18.07.2023 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 18.05.2023 No 19.05.2023 No 19.07.2023 

Zaudētā summa 50 EUR 650 EUR Visa summa 

 Līdz 15.08.2023 iespējams pāradresēt citai personai iemaksāto summu, kura vēlas doties konkrētā ceļojumā. 

 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu. 

 


