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Veronas operas festivālam 100! Galā ar Juan Diego Florez! 
Soaves, Luganas un Frančakortas vīna dārzi un outlet 

 20.07. – 24.07.2023, 5 dienas, cena 1400 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 Huanam Djego Floresam (Juan Diego Florez)! Lai skan! 

Bagātīgas piecas dienas ar lielisku ekskursiju programmu, ko sastādījām priekš tiem, kas jau  šo reģionu ir redzējuši, 
taču mīl labu vīnu un šopingu! Dzīve ir jāsvin katru dienu!

1. diena -  20.07. Itālija pāris stundu attālumā  

• Lidojums Rīga – Milāna 
• Lombardijas reģions izsenis bijis gardēžu vieta – tāpēc 

atklāsim, kas  gards mums sarūpēts vakariņās vienā no 
jaukākajiem restorāniem! 

• Nakts 4* viesnīcā Lombardijā 

2. diena -  21.07. Frančakortas varā  

• Frančakortas outleta apmeklējums – kas gan ir Itālija 
bez iepirkšanās - https://www.franciacortavillage.it/ 

• 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 

3. diena -   22.07. Mantuja - Lugana  

• Mantujā vairākus gadsimtus valdīja Gonzagu dzimta. 
Tās valdīšanas laikā pilsētā attīstījās māksla, kultūra un 
mūzika. Mantujai ir nozīmīga loma operas attīstības 
vēsturē, jo šeit dzīvoja itāļu komponists Klaudio 
Monteverdi. Netālu no pilsētas ir dzimis Romas 
vēsturnieks Vergīlijs. Mantuja ir zināma arī kā pilsēta, uz 
kurieni Viljama Šekspīra lugā "Romeo un Džuljeta" tika 
izraidīts galvenais lugas varonis Romeo. Ekskursija ar 
vietējo gidu! 

• Aperola pauze Pjačenzas vecpilsētā, kur katrs pēc 
vēlēšanās var nobaudīt kaut ko no reģiona labumiem! 

• Pēcpusdienā dodamies uz Luganas vīna reģionu, kas 
priecēs mūs ar saviem gardajiem baltvīniem 

• Iekārtošanās 4* viesnīcā Veneto 

 

4. diena -  23.07. Soave un Galā  

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

• Pusdienās iesakām  izbaudīt gardos vietējos ēdienus 
vietējā lokandā 

• Pirms koncerta aicinām uz vakariņām Veronā! 
• 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 

5. diena -  24.07. Kremona - Pjačenza  

• Kremona - pilsētā ir dzimis vijoļu un citu stīgu 
instrumentu meistars Antonio Stradivāri, operu 
komponists Klaudio Monteverdi, dodamies atklāt 
noslēpumus, ko pilsētas gids mums izstāstīs!  

• 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 4 naktis  4* viesnīcā ar brokastīm divvietīgos 
numuros ( tūrista nodoklis viesnīcās), ar brokastīm 

• 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) 
• Frančakortas dzirkstošā vīna degustācija 
• Luganas vīna degustācija 
• Soaves vīna degustācija 
• Vakariņas  1.vakarā un 4.vakarā  
• Ekskursija ar vietējo gidu Mantujā un Kremonā 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

• Personīgie izdevumi 
• Ieeja baznīcās 
• Dzeramnauda šoferim 
• Apdrošināšana, vakcinācija pret Covid-19, PCR testi, ja 

nepieciešams 

 Ievērībai:  

• Ceļotājiem, kuri ceļo vieni, ja neatrodas līdzbraucējs, ir 
pienākums piemaksāt par vienvietīgu 
numuru – 300 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 

• Operators neuzņemas atbildību, ja Opera tiek atcelta 
laika apstākļu vai pandēmiju dēļ!

 Pieteikšanās ceļojumam:  

Samaksas veids Summa (EUR) Apmaksas datums 
Avansa iemaksa 400.00 Saņemot rēķinu 
Otrā iemaksa 500.00 22.04.2023 
Atlikusī summa 500.00 22.06.2023 

 Atteikšanās no ceļojuma:  

Laika posms Ieturētās maksas apmērs 
Līdz 22.04.2023 50.00 EUR / no personas 
No 23.04.2023 50% no Pakalpojuma cenas 
No 23.06.2023 100% no Pakalpojuma cenas 

• 50 EUR netiek zaudēti, ja pārceļ uz nākamo ceļojumu 
• Iemaksāto summu līdz 17.07.2023 iespējams 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties konkrētā 
ceļojumā 


