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Atvasara Apūlijā, ar atpūtu Gargāno 

 22.10. – 29.10.2021., 8 dienas, cena – 1200 EUR  

Ja gribat izbaudīt atvasaru laukos, tad esiet izvēlējušies īsto vietu. Apūlija ir fantastiska vieta pašos 
Itālijas Dienvidos, īstais papēdis! Apaļīgu izvirzījumu Itālijas «zābaka» dienvidaustrumos, kas kartē 
atgādina piesi, sauc par Gargāno. Tā ir pussala Apenīnu pussalā – kur tūristi reti kad piestāj! Laikam 
jau tāpēc, ka šī Apūlijas daļa atrodas tālāk no vietām ar slavenu antīko pagātni. Adrijas jūras krasts 
Gargāno pussalā ir kā viena nepārtraukta atpūtas vietu virkne, jo liedags te ir smilšains un jūra sagādā 
baudu pat oktobra nogalē. Itāļi gan tā nedomā, tāpēc vietējo tūristu būs pavisam maz… Un tā ir tā sāls, 
izbaudīt visu bez pūļa! 

Te ēd daudz, pat ļoti daudz, bet viss ir gards un no svaigiem produktiem, te top labākā pasta un gardi 
ceptā maize, te ir milzīgi augļu dārzi, un olīvu audzes, te ir burvīgas baltās mazpilsētas, ļoti viesmīlīgi 
cilvēki un saule! Te mēs varam iemācīties, kā tas ir neko nedarīt… bet baudīt, viss lēnām, nesteidzīgi, 
iepazīstot patiesās vērtības dienvidos, kur vēl joprojām noteicošais ir rokasspiediens…  Ja Jums sirdī 
Itālija, Jūs esiet īstajā vietā…  

1. 1. diena. Rīga – Neapole - Trani  

 Lidojums Rīga – Neapole 
 Herkulāna -  bija Senās Romas pilsēta, kas atradās Kampānijas reģionā. 79. gadā m.ē. tā līdz ar 

Pompejiem tika iznīcināta Vezuva izvirdumā. Izvirduma laikā Herkulāna bija mazāka par Pompejiem, 
taču tās iedzīvotāji bija pārtikušāki. Laiks atklāt šos senos pagātnes notikumus 

 Fotopauze pie Vezuva vulkāna un dodamie tālāk 
 Pārbrauciens cauri Kampānijai uz Apūliju, Gargāno pussalu (~3h)! Mums būs iespēja vērot kā mainās 

ainavas – braucot cauri atšķirīgajiem novadiem, līkumots ceļš pāri kalnu pārejai, un visur skaistie 
itāļu ciematiņi kalna galos! 

 Vakarpusē iekārtošanās 3-4* viesnīcā Gargāno 

 2. diena. Oliveļlas noslēpums  

 Dosimies pie vietējā saimnieka, kuram pieder olīveļļas spiestuve. Nobaudīsim gan eļļu, gan kādus 
vietējos labumus un iespējams varēsim piedalīties olīvu ražas novākšanā. (Atkarīgs no olīvu 
gatavības) Te varēs ari iegādāties kaut ko no saimnieka piedāvājuma 

 Vieste – romantiskā baltā pilsēta uz klints! Pastaiga pilsētiņā, laiks atpūtai un varbūt kādam pat pelde 
Adrijas jūrā! Vakariņās iesakām doties nobaudīt tipiskos ēdienus vietējā ostērijā, kur saimnieki paši 
šiverē gar katliem! 

 Nakts 3-4* viesnīcā Gargāno 

2. 3. diena. Jūrā…   

 Pie Gargāno pussalas jaukumiem pieder arī Viestes apkaimes krīta klintis, kurās jūras viļņi izskalojuši 
noslēpumainas alas. Labos laika apstākļos (bezvējā) dosimies izbraucienā ar lielo motorlaivu gar 
piekrasti. Mums būs iespēja iebraukt ar laivu grotās, vērot vēja un ūdens izrobotās klintis, un kādu 
brīdi pavadīt oļu pludmalē 

 Atgriešanās Viestē. Brīvais laiks Jūsu vēlmēm. Augļu tirdziņa apmeklējums - te acis skrien no saulē 
kaltētiem tomātiem uz marinētām olīvām un konservētām jūras veltēm 
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 Nakts 3-4* viesnīcā Gargāno 

 4. diena – Pa Svētceļnieku pēdām  

 Dodamies pa panorāmas ceļu uz divām nelielām pilsētiņām, kuras noslēptas Gargāno pussalas 
augstienēs 

 San Džovanni Rotondo katru gadu apmeklē tūkstošiem svētceļnieku no visas pasaules, lai lūgtu Padre 
Pio aizstāvību un dziedināšanu. Mēs varēsim aplūkot gan veco baznīcu, kurā 20.gadsimtā kalpoja 
Padre Pio, gan arī jauno moderno baziliku ar skaistajām mozaīkām un freskām un Padres Pio 
sarkofāgu 

 Monte Sant Angelo - pēc nostāstiem jau 5. gadsimtā vietējie zemnieki lūdzās kalna dziļumā esošajā 
alā, jo tur priesterim esot parādījies erceņģelis Mihaels. Santuario di San Michele Archangelo ir viena 
no iecienītākajām svētceļnieku vietām. Vieta ar auru!  

 Atgriešanās Viestē. Nakts 3-4* viesnīcā Gargāno  

 5. diena. Tremiti salu arhipelāgs  

 Dosimies pilnas dienas izbraukumā  ar kuģīti uz Tremiti arhipelāgu. Tremiti jeb Diomēda salas atrodas 
Adrijas jūrā netālu no Apūlijas krastiem. Arhipelāgu veido divas apdzīvotas un četras neapdzīvotas 
salas, un savu ainavu, floras un faunas dēļ tas ir iekļauts Gargāno nacionālajā parkā 

 Arhipelāga vienā daļā atrodas Tremiti salu dabas rezervāts, pludmales daudzkārt ieguvušas zilo 
karogu un piesaista visvairāk tūristu visā Apūlijas reģionā. Mums būs iespēja baudīt dabu un Adrijas 
jūras dzidros ūdeņus. Iesakām ieturēt pusdienas kādā no vietējiem krodziņiem, nobaudot jūras veltes 
un vietējos gardumus 

 Atgriešanās Viestē. Nakts 3-4* viesnīcā Gargāno 

 6. diena. Gargāno panorāmas ceļš  

 Pa panorāmas ceļu dodamies prom no Gargāno pussalas. Tas ir ceļs ar daudz skaistiem maziem 
līkumiem, lai vērotu skaistākās ainavas uz visām pusēm! Fotopauze atvadām ar San Feličes arku  

 Kafijas pauze Fodžas centrā, kas ir Apūlijas administratīvais centrs 
 Nakts 4* viesnīcā Kasertā 

 7. diena. Kampānija   

 Kasertas pils un parka komplekss iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Pati pils, kurā ir 
1200 telpas, grezna kapela un galma teātris tika pabeigta 1780. gadā. Pilī filmēja skatus daudzām 
itāliešu filmām, un arī pasaulslavenajiem grāvējiem, kā “Da Vinči kods”, “Enģeļi un dēmoni’’. Pils ir 
slavena arī ar savu parku un tā kaskādēm, strūklakām un skulptūrām. Ne velti Kasertas pils un parka 
kompleksu sauc par Itālijas Versaļu 

 Piedāvājam doties uz La Reggia outletu (https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/it/designer-
outlet-la-reggia/ ) – lai patukšotu savus maciņus un iegādātos labas lietas 

 Nakts 4* viesnīcā Kaserta 

 8.diena. Arrivederci…  

 Transfērs uz lidostu 
 Lidojums Neapole  – Rīga 
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 Ceļojuma cenā ietilpst:  

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

 Dzīvošana 3*-4*  viesnīcās, divvietīgos numuros ar ērtībām, ar brokastīm. 
 Brauciens ar komfortablu autobusu (ceļu nodokļi, iebraukšanas maksas pilsētās, maksas ceļi, 

degviela) 
 Ekskursijas pēc programmas 
 Vietējā gida pakalpojumi Herkulānā 
 Ekskursija eļļas ražotnē un degustācija 
 Ieejas maksa Herkulānā un Kaserta pilī 
 Latviski runājoša grupas vadītāja pakalpojumi 
 Ceļojuma organizācija 

 Ceļojuma cenā neietilpst:  

 Pilnas dienas ekskursija ar laivu uz Tremiti 40 EUR 
 Laiva gar Gargano Viestes klntīm – 20 EUR 
 Dzeramnauda šoferim 
 Ceļojuma un veselības apdrošināšana ar iekļautu COVID 19 risku 
 Vakcinācija pret Covid 19 vai PCR testi, ja nepieciešams 

 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. 

 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 jānoslēdz ceļojuma līgums. Jūsu vieta tiks 
rezervēta pēc 200 EUR avansa iemaksas. 

 Otrā iemaksa 500 EUR jāsamaksā līdz 22.07.2021 
 Atlikusī summa  jāsamaksā līdz 22.09.2021 


