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Līgo Toskānā gardēžiem 

  23.06. – 30.06.2023, 8 dienas, cena  2000 EUR  

Apbrīnojami skaistas dabas ainavas, gadsimtiem sena arhitektūra, žilbinoša krāsu simfonija, dienvidu saules 
iedvesmojošais siltums un toskāniešu savdabīgā vitalitāte… Cipreses, olīvkoki, pakalni, kuros slejas nami ar dakstiņu 
jumtiem un lepni torņi, apstrādātie tīrumi, kas spožajos saules staros izskatās kā dzintars… Šeit ir gardēžu paradīze – te viss 
arī notiek lēnām, nesteidzoties. Bet mēs mēģināsim tikt dziļāk Toskānas iekšpusē. Būs arī slavenās pilsētas – Florence, 
Čertaldo, Piza un Voltēra, un te būs arī lauki, kur viss ir patiesi… 

Šoreiz Līgo vakaru svinēsim Michelin restorānā, tā atkal būs cita pieredze! Un savukārt Jāņu dienā dosimies uz 
laukiem -  mācīsimies gatavot toskāniešu ēdienus, dzersim vīnu un turpināsim svinēt! Būs savādāk, bet noteikti skaisti, gardi 
un labi! 

1. diena -  23.06. Līgo Michelin restorānā(V)  

• Lidojums Rīga – Piza 
• Čertaldo vecpilsēta sasniedzama tikai ar funikulieri, tā 

kā atkal kāds piedzīvojums. Šeit savulaik strādājis 
rakstnieks Džovani Bokačo, kurš sarakstījis 
Dekameronu. Te nogaršosim slaveno sīpolu ievārījumu, 
kuru ēd kopā ar sieru. Tā ir delikatese, un nekur citur 
Jūs tādu nedabūsiet! Bet, protams, ar glāzi vīna! 

• Dodamies uz 4* villu un iekārtojamies, lai atpūstos pēc 
lidojuma 

• Vakarā dosimies uz Michelin restorānu, kur skaisti 
pavadīsim vakaru ar speciālu ēdienkarti, sapārotu ar 
vīniem! 

2. diena -  24.06. Jāņu diena – pavārklase  (B,P) 

• Toskāna ir viens no slavenākajiem Itālijas vīna 
reģioniem, bet šeit vīni ir ļoti dažādi, tāpēc garšosim un 
trenēsimies tos atšķirt un novērtēt! Gadsimtiem ilgi te 
darina vīnu, tā ir viņu ikdiena, jo gandrīz katrā lauku 
mājā ir neliels pagrabs. Un, protams, slavenākās vīna 
darītavas ar milzīgiem panākumiem startē vīna tirgos 
visā pasaulē. Dodamies degustēt! 

• Jāņu dienu turpināsim svinēt, dodoties uz privāto 
saimniecību, kur mums būs ēdienu meistarklase kopā 
ar Elitu! Laiskojamies un svinam! Gardi un daudz!  

3. diena -  25.06. Florence Eiropas dvēsele (B) 

• Jūs varēsiet redzēt vietas, pateicoties kurām Florence ir 
kļuvusi slavena visā pasaulē. Kopā pabūsim gan 
Florences garīgajā sirdī, kur atrodas tādas Katedrāle kā 
Baptistērijs, Džoto zvanu tornis, un Siņorijas laukums, 
kas ir kā muzejs zem atklātas debess un no kurienes 
paveras Palacco Vecchio, kas jau gadsimtiem ilgi 
simbolizē pilsētas politiskās un sabiedriskās dzīves 
centru 

• Ufici galerijas apmeklējums ar vietējo gidu  
• Laiks glāzei Aperol  uz muzeja terases jumta? 

• Pirms brauciena visiem uzdevums izlasīt grāmatu vai 
apskatīt filmu Inferno, jo apmeklēsim Palazzo Vecchio, 
kur būs īpaša ekskursija tikai mums – pa slēptajiem pils 
labirintiem, kuri parasti ir aiz atslēgas 

• Nakts 4* viesnīcā Florencē 

4. diena -  26.06. Florence. Sievietes un mode (B,V) 

• Turpinām iepazīt Florenci ar vietējo gidu 
• Klosteris ar privāto Eleonoras un Toledo kapelu, ar 

vissenāko mūku aptieku muzeju Eiropā 
• Aperitīvs uz Baglioni viesnīcas jumta 
• Stilista Ferragamo muzejs, kurš ir viens no 

slavenākajiem modes māksliniekiem 
• Stilista Gucci modernais muzejs 
• Vakariņas vienā no labākajiem restorāniem Florencē, 

kur no putna lidojuma redzēsim visu pilsētu! 
• Nakts 4* viesnīcā Florencē 

5. diena -  27.06. Toskānas mazpilsētas (B,V) 

• Voltēra - sena Etrusku pilsēta, kurā ir uzņemta arī 
mūsdienu populārā filma "Krēsla". Balta alabastra 
pilsētiņa ar veikaliņiem un darbnīcām... Ja kādam būs 
vēlēšanas varēs apmeklēt arī Etrusku muzeju 
Viena no retajam vietām, kur pilsētas mūros var 
pieskarties VI vai III gs. p.m.ē. seniem akmeņiem, 
apskatīt senā romiešu teātra paliekas... Brīvais laiks 
glāzei Toskānas vīna un kādai gardai uzkodai vietējos 
krodziņos 

• Kafijas pauze  Bolgeri ciematā, šo vietu iecienījuši 
bagātnieki, kas apmeklē Sasikaijas vīna pagrabus. Bet 
kas tad Jums var liegt glāzi sarkanvīna? 

• Foto pauze uz ciprešu alejas 
• Pārbrauciens uz jūru, iekārtošanās 3* villā pie jūras 
• Vakariņas jau mūs gaida! 

6. diena -  28.06. Brīvdiena (B) 

• Brīva diena atpūtai pie jūras  
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7. diena -   29.06. Toskānas klasika (B,V) 

• Piza – ar Pizas krītošo torni un baznīcu!  
• Pusdienās aicinām uz zivju zupu un glāzi vīna Livorno 

apkaimē! 
• Atgriežamies villā uz galā vakariņām! 

8. diena -  30.06. Kur nākošgad? (B) 

• Transfērs uz lidostu 
• Lidojums Piza -  Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

• Komfortabls autobuss ceļojuma laikā (degvielas 
izmaksas, autostāvvietas, maksas ceļi, iebraukšanas 
maksas, stāvvietas) 

• Dzīvošana 4 naktis  4* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos 
numuros Toskānā, 3 naktis 3* villā pie jūras ar 
brokastīm 

• Vietējais gids latviešu valodā - 3 dienas Toskānā 
• Grupas vadītājs no Rīgas 
• Ekskursijas pēc programmas 
• Ceļojuma organizēšana 
• Visas programmā minētās ieejas maksas 
• Sīpolu ievārījuma degustācija 

• Līgo vakariņas Michelin restorānā 
• Vīna degustācija 
• Jāņu programma ar pavārklasi 
• Aperitīvs uz Baglioni viesnīcas jumta 
• Vakariņas Florencē 4. dienā 
• Vakariņas villā pie jūras 5. un 7. dienā 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

• Ieeja baznīcās 
• Dzeramnauda šoferim 
• Apdrošināšana 

 Ievērībai:  

•  Ceļotājiem, kuri ceļo vieni, ja neatrodas līdzbraucējs, ir 
pienākums piemaksāt par vienvietīgu 
numuru – 330 EUR 

• Minimālais skaits grupā ir 16 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 500.00 Saņemot rēķinu 
Otrā iemaksa 700.00 23.02.2023 
Atlikusī summa 800.00 23.05.2023 

• Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un 
jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks rezervēta pēc 
avansa iemaksas 

• Ja iemaksas nav veiktas laikus, Operators 
(Mēness diena) patur tiesības anulēt jūsu rezervāciju 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 23.02.2023 50.00 EUR 
No 24.02.2023 50% no Pakalpojuma cenas 
No 24.05.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 


