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Kalabrijas noslēpums 

 09.09. - 16.09. 8 dienas, cena – 1150 EUR  

Ja gribat atpūsties laukos, tad esiet izvēlējušies īsto vietu. Kalabrija ir fantastiska vieta pašos Itālijas 
Dienvidos. Reģions, ko no vienas puses ieskauj Tirēnu jūra, no otras Jonijas jūra, te ir fantastiskas 
grotas, bagātīga augu valsts, kas kopā veido neredzēti skaistu neskartās dabas ainavu. Un senā 
arhitektūra – grieķu, romiešu... Un baltās mazās pludmales, piekrastes klintis, kas spoguļojas jūras 
ūdenī, saules staru ieskautas. Un katrai Kalabrijas pilsētai ir savs stāsts... Kalabrijā dzīve rit savu klusu 
un mierīgu gaitu, te neskrien, nesteidzas, liekas ka dzīve apstājusies… Bet te viss vēl ir tīrs un īsts, 
svaigi augļi, pasta, olīveļļa un daudz citu labumu! Te ir jābrauc, kamēr tūristi vēl maz! 6 naktis 4* 
viesnīcā pie jūras – ļaus Jums atpūsties un sasildīties, jo Dienvidos septembris ir gana silts! 

 1.diena. Rīga – Katānija(V)  

 Lidojums Rīga – Katānija 
 Brauciens uz Mesīnu, lai kāptu uz prāmja, kas mūs no Sicīlijas vedīs uz Kalabriju 
 Iekārtošanās 4* viesnīcā pie Jonijas jūras, Roccela Jonica reģionā 
 Laiks atpūtai pie jūras pēc agrā rīta 
 Kopīgas vakariņas viesnīcā 

 2.diena. Cik maz mēs tomēr zinām par Kalabriju (B, V)  

 Locri Epizephiri – arheoloģijas piemērs – drupas no senajiem Magna Greca laikiem un Nacionālā 
muzeja apmeklējums 

 Gerace, viena no senajām grieķu pilsētām, slavena ar savu Katedrāli, San Francesco’s baznīcu un 
tekstila ateljē!   

 Bergamotteria – vieta, kur mēs varēsim nogaršot viņu produktus no bergamotes! Eiropā bergamoti 
sāka audzēt Itālijā, provincē – Kalabrija. Te kopš senseniem laikiem bija ierīkotas bergamotes 
plantācijas un tās sauca par ‘’ Bergamotes apelsīniem’’. No tiem darina arī ēterisko eļļu un kosmētiku! 
Izmantot bergamoti pirmie iemācījās francūži, jo viņi gribēja smaržām piešķirt svaiguma, dzīvības 
aromātu 

 Vakarīņās dosimies pie īstas Kalabriešu ģimenes, kas cienās mūs ar saviem gardajiem un reģionam 
svarīgajiem ēdieniem, iespējams, pat uzdziedās? Skaists vakars, lai iepazītu vietējos un viņu 
tradīcijas!  

 3.diena. Kalabrijas vidienē (B, P)  

 Serra San Bruno, tā ir viena no svētajām un nozīmīgajām vietām kalabriešu vidū, klosteris, kur ir arī 
muzejs un skaists parks  

 Esam nopelnījuši pusdienas vietējā restorāniņā, kur saimnieki visu dara paši!  
 Brauciens uz Stilo – vienu no senākajām pilsētām, kur apmeklēsim Catollica – 9.gs. celto bizantiešu 

dievnamu! Laiks glāzei atdzesēta dzēriena kādā vietējā bārā… Jā, to te nav daudz, bet vismaz īsti! 
 Atgriešanās viesnīcā – brīvs vakars, lai dotos vakariņās, kādā no vietējiem piejūras krodziņiem – 

jūras veltes – te to ir daudz un svaigas! 
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 4.diena. Gardā Kalabrija (B, V)  

 Mammola, ciemats, kurā liekas dzīve apstājusies, bet tā aura tik pazīstama! 
 Reģions slavens ar savu folkloru, tautas dziesmām, un te tiekas bieži daudzie mākslinieki no reģiona! 

Varbūt ieraugam kādu spēlejam arī mēs? 
 Turpinām iepazīt Kalabrijas virtuvi – neliela vīna, siera  un saldumu degustācija!  
 Siderno Superiore, vecpilsēta ar senu vēsturi no 10.gs, tās ieliņas vilina uz pastaigu 
 Vakariņās baudīsim atkal tipiskos vietējos ēdienu kādā jaukā un omulīgā krodziņā! Daudz un gardi!  
 Atgriešanās 4* viesnīcā pie Jonijas jūras 

 5.diena. Galvaspilsētā… (B, A) 

 Reggio Calabria - Redžo di Kalabrija ir senākā un lielākā pilsēta Kalabrijas reģionā un otrā senākā 
pilsēta visā Itālijā. Šeit atrodas valsts ekonomikai un tirdzniecībai nozīmīgākā osta. Šaurajās alejās 
un mazajos veikaliņos atradīsiet lieliskas roku darba preces, kuras lieliski derēs kā suvenīri 
mājiniekiem 

 Nacionālā Arheoloģijas muzeja apmeklējums, kur uzzināsim nozīmīgāko par pilsētu un tās vēsturi 
 Laiks kokteilim - aperetīvo restorānā ar skatu uz Sicīliju 
 Scilla - ar interesantu arhitektūru, neskaitāmām arkām un trepēm, šaurām ieliņām, kas ved uz un 

no Tirēnu jūras. Šais pludmalēs esot dzīvojis arī baisais jūras briesmonis Šilla no Homēra Odisejas. 
Te joprojām pārtiek no zvejniecības tādēļ bieži var vērot zvejniekus, kas atgriezušies no jūras un 
pilsētā tirgo savu lomu, visbiežāk zobenzivi!  

 Atgriešanās caur Aspromonte – kalnu reģions, kur augstākās virsotnes ir līdz 1200m.v.j.l. 
 Nakts 4* viesnīcā pie Jonijas jūras 

 6.diena. Tropea (B, V) 

 Ekskursija uz otru krastu pie Tirēnu jūras. Capo Vaticano – viens no skaistākajiem ragiem, kam 
raksturīga ainava ar augļu kokiem, saules apspīdētām pludmalēm, tīru jūru un melnām klintīm... 

 Tropea – Kalabrijas pērle, viens no skaistākajiem ciematiem uz klintsraga, dēvēta arī par pludmaļu 
galvaspilsētu, jo slavena ar baltajām smilšu pludmalēm. Pastaiga pa pilsētas ieliņām, kas vilina uz 
glāzi proseko vai kapučīno...Te vienkārši laiks apstājas, izslēdzam pulksteni un ieelpojam svaigo jūras 
gaisu un baudām...Ielūkosimies Katedrālē, vecpilsētā un skaistākajos skatu laukumos uz Tirēnu jūru!  

 Apkārtne slavena ar sarkano sīpolu audzēšanu, kas jau kļuvis par simbolu, un te gatavo pat sarkano 
sīpolu saldējumu... Bet mums laiks nogaršot pašu sīpolu!  

 Pizzo – ļoti gleznains ciematiņš ar skatu uz jūru, kur savā laikā ir apmeties Cicerons un Sv. Pēteris 
ceļā uz Romu. Te noteikti jānogaršo saldējums „tartufo”  - tāpec degustējam!  

 Galā vakariņas – Atvadas no Kalabrijas – gardi un jauki, un sirds paliek Kalabrijā… 
 Nakts 4* viesnīcā pie Jonijas jūras 

 7.diena. Mazliet Sicīlijas…  (B, V) 

 Pārbrauciens uz Sicīliju 
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 Taormīna ir viena no skaistākajām Sicīlijas pērlēm, kas arī pērlei atbilstoši atrodas uz klints, pašā 
jūras malā. Pilsēta mudž no tūristiem, turklāt tā tas še ir jau kopš 19. gadsimta, - taču visi ir pozitīvi 
noskaņoti un kā nu ne, ja saule, ziedošas puķes un pasta kartiņu cienīgi skati paveras no katra stūra, 
bet uz ielām serenādes un fragmentus no operām izpilda melnā ģērbti itāliešu dziedoņi ar 
mandolīnām rokās. Vienā pilsētas pusē pie kājām jūra - pilna maziem kuģīšiem un buru laivām, otrā 
- majestātiskā Etna, ar mākoņu gredzenu ap virsotni 

 Taorminas lepnums un iecienītākais tūristu apskates objekts ir antīkā grieķu-romiešu amfiteātra 
drupas - slavenākās Sicīlijā un pat visā Itālijas dienvidu daļā. Teju caur katru leģendārā teātra logu 
ailu manāma tālumā esošās Etnas vulkāna dūmu strēmelīte, un sajūta, sēžot vietās, kur jau pirms 
gadu tūkstošiem sēdējuši skatītāji, ir patiesi grandioza. Pastiaga pa Corso Umberto – laiks 
suvenīriem! 

 Katānija – neliela pilsētas apskate, lai zinātu kāda ir Sicīlijas galvenā pilsēta! Katānija ir ļoti 
koncentrētu sajūtu pilsēta. Lepna un ļoti dzīva. Dažādu kultūru ietekme - grieķi, pēc tam romieši, 
arābi. Barokāla un tajā pašā laikā nemitīgi jūti dabas klātbūtni. No jebkuras pilsētas galvenās ielas 
redzama Etna. Pusnosegta sniegā un ledū tā balta viz saulē. Piešķirot netveramu skaistuma un 
skarbuma sajūtu vienlaikus 

 Nakts 3* viesnīcā Sicīlijā ar vakariņām 

 8.diena. Arrivederci… (B) 

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Katānija  – Rīga  

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Katānija – Rīga (aviokompānija AirBaltic, ekonomiskā klase, reģistrētā bagāža 20kg, 
8 kg rokas bagāža 55x40x20cm izmērā) 

 Dzīvošana 4* (6 naktis) un 3* (1 nakts) viesnīcās, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, 

degviela) 
 Prāmis no/uz Sicīlija - Kalabrija 
 Ekskursijas pēc programma 
 Vietējais gids 5 dienas Kalabrijā angļu valodā 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 
 Pusdienas Serra San Bruno 
 Aperetīvo -  Reggio Calabria 
 5 vakariņas 
 Vīna, sīpolu, siera un saldumu degustācijas  

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Ieejas maksas baznīcās un muzejos 
 Amfiteātris Taormīnā 
 Personīgie izdevumi 
 Dzeramnauda šoferim un vietējam gidam 
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 Ceļojuma apdrošināšana brauciena laikā 

 Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
120 EUR. 

 Minimālais skaits grupā ir 14 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:  

 Piesakoties ceļojumam, nepieciešama pases kopija un jānosedz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 9.06.2018. 
 Pārējā summa  450 EUR jāsamaksā līdz 09.08.2018. 
 
 
 

 


