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Sicīlijas Dienvidi un atpūta pie Tirēnu jūras 

 02.06. – 09.06.2019, 8 dienas, cena 1200 EUR  

Sicīlija – skaistā, saulainā sala, kas lepojas ar krāšņām pludmalēm, senu vēsturi un apbrīnas vērtu 
kultūru, bet par kuras mafiju klīst leģendas visā pasaulē. Atsevišķos Sicīlijas reģionos ir jūtams Grieķu, 
Romiešu, Bizantijas, Normāņu un Arābu pieskaņa. Tik dažāda arhitektūra, tik dažāda virtuve, cilvēki un 
ikdiena. Sicīlija izceļas ar neparasti skaistu dabu. Sicīlija ir īsta „zelta bedre” tūristiem. Šeit ir daudz 
senatnīgu pilsētu, kas izvietotas visgleznainākajās salas vietās -  Palermo, Čefalu, Monreāle, Agridžento, 
Eriče – katra ar savu neatkārtojamo vēsturi. Mākslas un kultūras baudītājiem - Eiropā nav daudz vietu, 
kur var atrast tādu vēstures bagātību, daudznacionālu kultūru un brīnišķīgu dabu. Gardēžiem - Sicīlijas 
virtuvei piemīt arī savas atšķirības no Itālijas virtuves – ēdiens šeit ir ļoti gards un veselīgs, galvenokārt 
izmantotas jūras veltes. Un vēl brīnišķīgie Sicīlijas vīni. Sicīliešu keramika, darbi no sastingušas vulkāna 
Etna lavas, lelles, rotājumi no koraļļiem, kā arī augstākā labuma olīveļļa, sicīliešu mūzikas izstrādājumi 
– tamburīns ar simboliskiem zīmējumiem, marranzano, mandolino, vēdeklīši, liķieri, vulkāna Etna lavas 
un kaktusu eļļas ziepes – tas viss mūs gaida! Laiks iepazīt Dienvidus! 

 1.diena. Kur ir mana lidmašīna?   

 Lidojums Rīga – Katānija 
 Pārbrauciens uz Sicīlijas Dienvidu daļu, Čefalu – kur iekārtosimies 4* viesnīcā pie jūras, lai varētu 7 

naktis baudīt labu miegu ar jūras smaržu, klausoties viļņu čalas 
 Vakariņas viesnīcā 

 2.diena. Palermo - Monreāle  

 Pilnas dienas ekskursijas uz Palermo un Monreāle ar vietējo gidu 
 Palermo pilnībā saglabājusi savu vēsturisko auru, bet, jo īpaši to izjutīsiet, klaiņojot pa šaurajām 

vecpilsētas ieliņām. Tirdziņos izjutīsiet dienvidnieku burzmu, pievērsiet uzmanību garajiem kabačiem, 
kas ir sicīliešu iecienīts ēdiens 

 Katedrāle, Palatīna kapela u.c. Gribiet pastkartīšu cienīgas bildes? Dodies uz Pretorijas laukumu - 
Pretorijas laukuma strūklaku uzskata par vienu no skaistākajām Itālijā. Strūklakas vēsture ir 
interesanta – 15. gadsimta beigās to izveidoja Mediči ģimenes pārstāvja Kosimo I sievastēva villai 
Florencē. Pēc viņa nāves dēls izpārdeva tēva mantu, un strūklaku nopirka Palermo senāts – strūklaku 
izjauca, pārveda uz Palermo un no jauna uzstādīja šeit 

 Monreāle – slavena ar savu Katedrāli no arābu – normāņu arhitektūras piemēriem, ar savām 
mozaīkām 

 Argriešanās Palermo – brīvais laiks – nogaršot kaut ko no street food – gardos canolli vai babu? 
 Atgriešanās 4* viesnīcā, kur mūs sagaida vakariņas 

 3.diena. Agridžento   

 Pilnas dienas ekskursija uz Agridžento 
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 Sicīlijas dienvidos senās Grieķijas laikā pazīstama ar nosaukumu Akragas, viena no bagātākajām un 
plaukstošākajām Magna Grecia pilsētām. Mūsdienu Agridžento pilsēta, kuru 9. gadsimtā izveidoja 
arābi, atrodas uz neliela pakalna un pilnībā atspoguļo arābu pilsētizveides pamatprincipus – tā sastāv 
no daudzām labirintveida ieliņām, kurām pa vidu atrodas skaisti pagalmi un parki, neskaitāmas 
baznīcas. Dosimies uz Tempļu ieleju -  doriešu stilā celti tempļi, kas ir vieni no lielākajiem un vislabāk 
saglabājušajiem seno grieķu veidojumiem ārpus pašas Grieķijas. Kopš 1997. gada tie ir iekļauti 
UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā -  īsta vēstures stunda 

 Atgriešanās 4* viesnīcā, vakariņas 

 4.diena. Eriče – Marsala   

 Pilnas dienas ekskursija uz Eriči un Marsalu 
 Eriče ir viena no neaizmirstamākajām pilsētām Sicīlijā, kura lieliski saglabājusies. Tā atrodas Eriče 

kalna virsotnē, apmēram 750 m virs jūras līmeņa, tāpēc skaidrā laikā no tās paveras lielisks skats uz 
visām debess pusēm – Trapani pilsētu turpat lejā, Marsalu, San Vito Lo Capo piekrasti un tuvumā 
esošanām salām. Viduslaiku pilsētiņa, kurā tā vien gribas klaiņot pa mazajām, līkumainajām ieliņām, 
apskatīt visus veikaliņus un atvērt katras baznīcas durvis. No akmens veidotās mazās, šaurās ieliņas 
un mājas, viduslaiku arkas, krāšņie pagalmi un neskaitāmi mazi veikaliņi, kuros iespējams iegādāties 
gan keramikas izstrādājumus, gan arī mūķeņu radītos īpašos svētku konditorejas izstrādājumus, tos 
noteikti vajag te nogaršot. Jā, un kā suvenīru var iegādāties sarkanos koraļus… 

 Izbrauksim Sicīlijas  sāls ceļu  (La Via del Sale) tas  ir apmēram 30 km garš, kas aizvedīs mūs līdz 
pat Marsalas pilsētai, sniedzoties gar lagūnu.  Tā ir Eiropas senākā jūras sāls ieguves teritorija! 

 Šajās divās teritorijās esošie sāls rezervuāri dažādos gadalaikos piedāvā iespēju noraudzīties sāls 
iegūšanas un novākšanas procesos 

 Marsala, kopš 18. gadsimta visā pasaulē pazīstama ar saviem vīna dārziem, vīna darītavām un tās 
slavenāko produktu – Marsalas vīnu, taču pagātnē tā bija ļoti ietekmīga pilsēta, jo tajā atradās lielākā 
Sicīlijas osta. Tajā laikā noteicošās nozares bija zivjkopība un tirdzniecība – varbūt laiks pagaršot 
tunci ar kuskusu? Un glāzi marsalas vīna?  

 Atgriešanās 4* viesnīcā uz vakariņām 

 5.diena Čefalu  

 Brīvs rīts atpūtai pie jūras   
 Čefalū - Sicīlijas pērle, maza, vēsturiska, un šaurām ieliņām caurvīta pilsētiņa, kura ik gadu piesaista 

neskaitāmu daudzumu tūristu. Vieta, kurai piemīt neizskaidrojama aura. Pilsētiņa, kura vienmēr ir 
dzīva, kura dienas laikā, sākot ar Tirēnu jūras apskaloto pludmali un beidzot ar pilsētas vismazākajām 
ieliņām, ir tūristu pārpildīta un kura naktīs, izklaižu vietu piesātināta, mainās līdz nepazīšanai. Viens 
no tūristu visiemīļotākajiem apskates objektiem viennozīmīgi ir Čefalū katedrāle, ar tās fonā esošo 
pilsētas rotu – klinti galvas formā. Izstaigājot pilsētas centru, kurš saglabājis savu pirmatnējo izskatu, 
liekas, ka glezna ir atdzīvojusies 

 Nakts 4* viesnīcā, vakariņas 

 6.diena Atpūta vai… 

 Brīva diena atpūtai pie jūras vai   
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 Tirēnu jūrā atrodas Lipāru jeb Eolu salu arhipelāgs. Kopš 2000. gada salu arhipelāgs ir iekļauts 
UNESCO Pasaules mantojuma objektu sarakstā. Tāpēc tiem, kam ir vēlēšanās var doties ekskursija 
uz salām - par papildus samaksu 

 Nakts 4* viesnīcā, vakariņas 

 7.diena Nezināmie Madonijas kalni   

 Šodien dosimies caur Madonijas kalniem, kas 1989. gadā tika atzīts par dabas parku, un šodien ir 
vēl neatklāts un tūristiem maz pazīstams apgabals, lai būtu tuvāk dabai… Te ir Vidusjūras meži, 
mazie ciemati apkārt kalniem, laiks klusumam un mieram – tā teikt ielūkosimies Sicīlijas vēderā… Te 
ir lauki: aitu ganības, te tiek audzētas olīves, vīnogas un citi augļi… 

 Atgriežamies  4* viesnīcā, atpūta pie jūras un vakariņas 

 8.diena – Uz māju  

 Agrs rīts. Transfērs uz lidostu. Lidojums Katānija - Rīga 

 Ceļojuma cenā ietilpst:  

 Lidojums Rīga – Katānija  – 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  4* viesnīcā divvietīgos numuros (tūrista nodoklis viesnīcās) čefalu pludmales 
zonā ar brokastīm un vakariņām 

 Grupas vadītājs no Rīgas 
 4 dienas ekskursijas ar vietējo gidu krievu valodā 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Ceļojuma organizēšana 

Ceļojums cenā neietilpst:  

 Personīgie izdevumi 
 Ieeja baznīcās 
 Dzeramnauda šoferim 
 Apdrošināšana 
 Dzērieni pie vakariņām 
 Papildus ekskursijas, piemēram, Eolu salas u.c. 

Ievērībai:  

 Ceļotāji, kuri ceļo vieni un neatrodas līdzbraucējs ir pienākums piemaksāt par vienvietīgu numuru 
150 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. 
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 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 200 EUR avansa iemaksas  

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 02.01.2019. 
 Pērējā summa 500 EUR jāsamaksā līdz 02.04.2019. 
 


