
 
 

 

Ligūrija, Tivoli un Andrea Bočellī koncerts 
Toskānā 

 23.07. – 30.07.2018, 8 dienas, cena 1450  EUR  

Ligūrija atrodas pretī Tirēnu jūrai, veido iespaidīgu loku. Tas ir kalnains un paugurains reģions, kas 
ietver sevī daļu no Ligūrijas Apenīniem, kuru klintsragi atrodas viscaur jūrā, atstājot minimālu vietu 
līdzenumiem, kas veido šauru krastmalu. Šeit aplūkojamas lieliskas ainavas. Mūsu galamērķis Riviera di 
Levante zemes strēle ir pazīstama kā „Le Cinque Terre” un joprojām kalpo kā simbols neskartai ainavai. 
Šis reģions ir dabas brīnums, kur aug vīnogas un olīvas, ganās aitas, kur tiek darināts slavenākais pesto 
visā pasaulē! Mazie ciematiņi, kas uzkarināti uz klints ragiem ar krāsainajiem namiņiem, liks sajusties 
kā sendienās. Turpretim slavenais Portofīno – ar greznajām jahtām mazajā ostiņā – atgriezīs mūs 
realitātē… 

Bočellī, Benigni, Mastrojanni, “Zem Toskanas saules”  visi šie vārdi tiks pieminēti tieši šajā ceļojumā! 
Un redzēsim vietas, kas ar tiem ir saistītas. 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… Šis ir brauciens tiem, kam Itālija ir sirdī… Un 
mēs varēsim iemīlēties tajā arvien vairāk… Visā… gan skaistajos kalnos, vīnogulāju laukos, mazpilsētās, 
pīniju un ciprešu audzēs, omulīgajos krodziņos…  

Bet pats svarīgākais notikums – ir viesošanās pie Andrea Bočellī Lajatico ciematā, kur viņš katru gadu 
savā pļavā uzņem aptuveni 10000 viesu, lai sniegtu koncertu kopā ar dažādiem viesmāksliniekiem! 

Orvjeto – Umbrijas skaistule ar savu vēsturi un arhitektūru patiks viduslaiku faniem, daudz stāstu kā 
reiz bija… Un noslēgumā Tivoli villa! Tik daudz skaistuma 8 dienās!  

 1.diena. Ligūrija   

 Lidojums Rīga – Milāna 
 Ligūrija ir vienlaicīgi viesmīlīga un skarba, izvietota starp kalniem un jūru, kur cilvēka dzimtai ir 
    bijis grūti jācīnās par katru zemes centimetru, kurš ir ticis kultivēts olīvu un vīnogu audzēšanai. Tieši 

tādēļ šīs zemes burvību var pilnībā novērtēt tikai tie, kas prot ievērot sīkās detaļas. Savukārt jūras 
skaistumu saredzēt ir vienkārši - uz nogāzēm izvietoto māju puduru pasteļkrāsas izceļas Vidusjūras 
bagāto un krāšņo mežu vidū. Kalnu nogāzes bieži izbeidzas pie smaragda krāsas līcīšiem, kur ir 
izvietojušies senseni ciematiņi un laivu piestātnes. Izkāpjot krastā, ceļotājus aplenc reibinošu smaržu 
mākonis. Kastaņu aromātu nomaina maizes smarža, kas nāk no mazajām, kalnā kāpjošajām ieliņām, 
kamēr mirtes aromāts mijas ar ģerāniju smaržu. Ir neiespējami nepakļauties šīs jūras apskalotās 
zemes lauku maigās garšas burvībai 

 Dosimies pie vietējā saimnieka, kurš cels galdā savus gardumus un degustēsim vīnu! Tā teikt, esam 
gatavi iepazīt un nogaršot – jo laiks taču pusdienām 

 Dženova – senā jūras karaliene! Ekskursija pilsētā!  
 Nakts 3* viesnīcā Dženovā 

 2.diena. Ligūrija  

 Šodiena paies mazo miestiņu iepazīšanai, jo tieši tie ir īpaši, kas padara šo vietu par neatkārtojamu 
noteikti, ieskatīsimies Camogli ciematā un Rapallo, kas ar majestātisku lepnumu pieņem savus 
viesus! 

 Protams, ka jāsaplāno arī pelde zili zaļajos jūras ūdeņos 



 
 

 

 Brauciens ar kuģīti uz Portofīno, kas ir tāds dārgums, par ko Itāliju apskauž visa pasaule. Aizsargāto 
māju, jūras zilgmes un zaļuma, kurā ieslīgst šī vieta, valdzinājums rada nesalīdzināmas sajūtas 

 Skaistuma stūrītis zemes virsū. Portofīno izplešas kā mēness sirpis apkārt klusam līcim, pateicoties 
Gija De Mopasāna vizītei, visi šo skaistumu grib redzēt! Šodien bagātnieku paradīze, bet arī mums 
laiks nobaudīt proseko glāzi tikpat cēli kā jebkuram viesim…  

 Nakts 3* viesnīcā Ligūrijā 

 3.diena, Ligūrija   

 Pilnas dienas ekskursija pa Činkve Terres nacionālo parku, brauciens gan ar kuģīti, gan pastaigas, 
gan arīdzan pelde jūrā! Činkve Terre – izcils Dieva meistardarbs – plaši aizsargāts apgabals, kur 
atrodama neparasta skaistuma vide! Te ir pārstāvēta visa veģetācija – kastaņkoku meži, Vidusjūras 
meži, zemeņkoki, virši, mirtes, priedulāji, timiāni, kaktusi u.c. Pieci ciemati, kas uzkārušies uz 
stāvajām klintīm pavisam nesen pievienoti reālai dzīvei, vēljoprojām saglabājuši savu burvību! Tāpēc 
dosimies iepazīt šo dabas varenību! Pusdienās iesakām nogaršot Ligūrijas rozā vīnu un pastu ar pesto 
– Ligūrijas lepnumu Monterosso ciematā 

 Nakts 3* viesnīcā Ligūrijā 

 4.diena, Toskāna  

 Toskānā ir pievilcīgas, ar mākslu piepildītas vēsturiskas pilsētas, sākot no Kortonas līdz Areco, te ir 
daudz gardu lietu, skaistu vietu… 

 Viaredžio – saulainais stūrītis ar plašām pludmalēm – lai varam izbaudīt saules un jūras priekus pašā 
vasaras karstumā! Laiks atpūtai! 

 Pēcpudienā dodamies iepazīt Lukas vecpilsētu, kas rāmi atpūšas klusi un mierīgi, jo vasaras karstums 
dara savu!  

 Pārbrauciens uz 4* viesnīcu Toskānā 

 5.diena. Zem Toskānas saules  

 Un vēl viena pilsēta un vēl viena filma ar aktieri Roberto Benigni "Dzīve ir brīnišķīga", kas ir vinnējusi 
Oskaru, saistībā ar pilsētu Arezzo.  Šeit ir dzimuši tādi cilvēki kā rakstnieks Petrarka un arhitekts 
Giorgio Vasari. Dosimies pastaigā, lai uzzinātu ko vairāk par šo jauko un nezināmo pilsētu!  

 Slavenās kinofilmas "Zem Toskānas saules" takās -  redzēsim visus dabas skatus un ceļus, kas veda 
uz Toskāna pirkto māju 

 Kortona, protams, pēc filmas uz šo pilsētu brauc tūristi no visas pasaules malām. Tad jau jāredz arī 
mums! Zem pilsētas mūriem skaists skats uz Trasimeno ezeru. Un, protams, brīvajā laika varēsiet 
baudīt glāzi vīna mazajos omulīgajos pilsētas bāros! 

 Atgriešanās 4* viesnīcā Toskānā 

 6.diena. Uz Lajatiko, pie Bočellī  

 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 sena romiešu teātra paliekas ... Brīvais laiks glāzei Toskānas vīna un kādai gardai uzkodai 
vietējos krodziņos 

 Atgriežamies viesnīcā, lai atpūstos un sapucētos pirms lielā notikuma 
 Transfērs uz Lajatiko – Andrea Bočelī koncertu 20:15 
 Transfērs pēc koncerta uz 4* viesnīcu Toskānā 



 
 

 

 7.diena. Orvjeto  

 Izguļamies pēc koncerta un… dodamies uz Umbriju 
 Orvjeto – Umbrijas pērle, seno etrusku pilsēta, kuras vecpilsēta sasniedzama ar funikulieri! Dosimies 

augšā, lai apskatītu seno ielu plānojumu, novērtētu Doma baznīcas greznību, pastaigātu pa jaukajām 
vecpilsētas ieliņām! Brīvais laiks – lai nobaudītu slavenākos reģiona baltvīnus un trifeļu pastu, jo kā 
zināms, Umbrija vienmēr ir bijusi gardēžu zeme! Un tā kā šī pilsēta pievērsusies modernajam Slow 
food, tad nu pagaršosim, vai tas mums iet pie sirds? 

 Pārbrauciens uz Lacio reģionu 
 Nakts 3* viesnīcā Tivoli  

 8.diena Tivoli  

 Jau no seniem laikiem Tivoli izvēlējās par savu atpūtas vietu Romas aristokrātija. Šeit priecāsimies 
par senajām strūklakām un skulptūrām Villa d Este pils parkā. 16.gs. celtās pils parkā savas pasakas 
stāsta 500 strūklakas 

 Brīvais laiks Tivoli pilsētiņā, lai atvadītos godam no Itālijas ar glāzi aperola vai proseko!  
 Transfērs uz Romas lidostu 
 Lidojums Roma - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Milāna - Roma – Rīga (nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg, Airbaltic, 
ekonomiskā klase) 

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

 Dzīvošana 7 naktis  3* viesnīcās  - Dženovā, Ligūrijā un Tivoli, 4* viesnīcā Toskānā ar brokastīm 
divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) 

 Ekskursijas Dženovā, Areco, Orvjeto, Voltērā ar vietējiem gidiem 
 Grupas vadītājs no Rīgas 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 
 Bočeli koncerta biļešu noformēšana un iegāde (Poltroncina sektors E, 148,52 EUR 

vērtībā) 
 

 Ceļojums cenā neietilpst:  

 Vīna degustācija ar pusdienām ~ 40 EUR 
 Kuģītis uz  Portofīno – 15 EUR 
 Kuģīs pa Č. Terres NP – 35 EUR 
 Funikulieris Orvjeto – 2,60 EUR 
 Villa D Este – 15 EUR 
 Ieeja baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 



 
 

 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
280 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. Pases vai ID kartei jābūt derīgai 3 
mēnešus pēc atgriešanās no ceļojuma. 

 Pieteikšanās ceļojumam:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 350 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa 600 EUR jāsamaksā līdz 22.01.2018. 
 Pērējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 22.05.2018. 
 


