Valsts: Itālija
NEIEPAZĪTĀ ITĀLIJA
BĀDENE PIE VĪNES - RÖMERTHERME BADEN TERMĀLAJS BASEINS – MANTUJA MARMORAS ŪDENSKRITUMS - VILLA LANTE - CIVITA DI BAGNO REGIO - ZIEDU
PILSĒTA-SPELLO –
ETRUSKU MANTINIECE-PERUDŽA – VIČENCA
25.06. – 02.07.2022.
8 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: € 399. Akcijas cena: no € 349.
1.diena. 25.06. „Pretī jauniem iespaidiem…”
Izbraukšana no Rīgas. Ceļš caur Latviju, Lietuvu, Poliju. Pusdienu pauze Polijā ceļmalas krodziņā. Nakts 2*
viesnīcā Čehijas teritorijā, Brno apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
2.diena. 26.06. “Aristokrātiskā kūrorta pieskāriens.”
Brokastis*. Laiks ceļā. Ierašanās Bādenē pie Vīnes. Bādene pie Vīnes ir radusies kā kūrortpilsēta un,
vienlaikus, ir nesusi arī ķeizariskās pilsētas titulu. Tas ir Austrijas populārākais kūrorts, kurš iedvesmoja daudzas
populāras personības, tajā skaitā Mocartu, Šūbertu, Štrausu un Bēthovenu, kurš tieši šeit sarakstīja Devīto
simfoniju. Bādene atgūstot luksus kūrorta slavu joprojām spēj piesaistīt gan turīgus atpūtniekus un promenences,
gan tūristus no visas Eiropas. Brīvais laiks pilsētā un neliela pastaiga vai relaksācija Römertherme Baden
termālajos baseinos. Tā būs lieliska atpūta un relaksācija. Ceļa turpinājums pa Austriju, Itāliju. Nakts 3*
viesnīcā Itālijas teritorijā, Udīnes apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
3.diena. 27.06. „Verdi operas “Rigoletto” sižeta šķetināšana Mantujas pilsētā.”
Brokastis*. Laiks ceļā. Brauciens līdz Mantujai. Piedāvājam kopā ar vietējo gidu (par papildus samaksu 20 €)
izstaigāt Mantujas vecpilsētas labirintus. Senā Mantuja (Mantova) ērti iekārtojusies Minčo upes krastos. Pilsēta,
kurā piedzima Virgīlijs, slēpās Šekspīra Romeo un risinājās Verdi operas “Rigoletto” darbības, bet Bibienas teātrī
spēlēja 13 gadīgais Mozarts... Laiks ceļā. Nakts 3* viesnīcā Spoleto apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
4.diena. 28.06. “Cilvēka roku veidoti brīnumi dieva radītā ainavā!”
Brokastis*. Izbraukuma ekskursija “Cilvēka roku veidoti brīnumi dieva radītā ainavā!” (par papildus samaksu 40
€). Apmeklēsim Cascata delle Marmor (Marmoras ūdenskritumu) - cilvēku rokām veidots, dabas ainavā
perfekti iederīgs, brīnums. Dienas turpinājumā skatīsim Villa Lante, kas rotāta ar krāšņām strūklakām un ir
gandrīz tik pat valdzinoša kā Tivoli, kas atrodas Romas tuvumā. Arī šeit Jūs varēsiet baudīt ūdens kaskādes,
strūklakas un zaļos labirintus, kurus veido apstādījumi. Dienas noslēgumā - pārsteidzošā Civita di Bagno Regio
- dārgumu lāde, kurai ir 2500 gadu vēsture. Savā pastāvēšanas laikā tā ir pārdzīvojusi gan dažādu valdnieku
kundzību, gan dabas katastrofas, tai skaitā, arī zemestrīces, kuras izraisīja zemes nogruvumus, ņemot līdzi pilis,
celtnes un senos vārtus. Šodien viņu mēdz dēvēt arī par izmirstošo pilsētu, kas savienota ar pārējo pasauli ar 300
metru garo gājēju tiltu. 2006 gadā pilsēta tika ierakstīta UNESCO 100 izzūdošo objektu sarakstā. Atgriešanās
viesnīcā. Nakts 3* viesnīcā Spoleto apkaimē.
5.diena. 29.06. “Spello – ziedu pilsētas un etrusku mantinieces - Perudžas kolorīta meklējumi.”
Brokastis*. Izbraukuma ekskursija “Spello – ziedu pilsētas un etrusku mantinieces - Perudžas kolorīta meklējumi”
(par papildus samaksu 40 €). Ziedu pilsēta – Spello, kuru pats Cēzars nosauca par savu “brīnišķīgo koloniju”.
Senie mūri, kas daļēji saglabājušies, atceras seno spozmi. Arī mūsdienās Spello ir saglabājusi savu šarmu un
valdzinājumu. Šaurās ieliņas kāpelē augšā un lejā atklājot daudzos puķu podus, kas rotā fasādes, lieveņus un
iekšpagalmus. Uz senā vārtu torņa jumta aug olīvkoks, kā miera simbols un arī vietējās ražošanas simbols.
Etrusku mantiniece – Perudža, ar savām leģendām un nostāstiem, gaida mūs. Precīzākais pilsētas raksturojums –
Itālijas Sparta. Tieši no šīs pilsētas šokolādes fabrikas savu uzvaras gājienu sāka Baci konfekte. Ekskursija vietējā
gida pavadībā. Pirms atgriešanās viesnīcā, dosimies uz baseinu, lai veldzētos un relaksētos. Atgriešanās viesnīcā.
Nakts 3* viesnīcā Spoleto apkaimē.
6.diena. 30.06. “Palladio citadele – Vičenca.”
Brokastis*. Viesnīcas numuru atbrīvošana. Laiks ceļā. Atvadoties no Itālijas, pastaiga Palladio pilsētā - Vičencā,
kura lepojas ar 23 Andrea Palladio projektētām ēkām un īpaši ar Basilica Palladiana un Teatro Olimpico. Šobrīd
Vičencu uzskata arī par zelta apstrādes galvaspilsētu un muzejā ir iespējams aplūkot mūsdienu juvelieru
izstrādājumus. Ceļa turpinājums. Nakts 3* viesnīcā Tarvizio apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
7.diena. 01.07. „Kalnu valdzinājums...”
Brokastis*. Laiks ceļā, vērojot brīnišķīgo Alpu ainavu. Apstāšanās uz fotopauzi. Pyramidenkogel - 851 m v.j.l.,
tas ir augstākais koka tornis pasaulē, no tā paveras brīnišķīgs skats uz gleznainajiem Kārintijas ezeriem. Ceļa

turpinājums. Austrija. Čehija. Nakts 2* viesnīcā Čehijas teritorijā, Ostravas apkaimē. Ierašanās viesnīcā.
8.diena. 02.07. „Un atkal mājās!..”
Brokastis*. Ceļš caur Poliju, Lietuvu. Vēlu vakarā ierašanās Rīgā.
Samaksas kārtība
• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.
Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris),
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana, 2* vai 3* viesnīcās, viesu namos pēc programmas, 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC,
duša/vanna numurā), ierašanās laiks nakts mītnēs pl. 21-24 un ir atkarīgs no maršruta specifikas, laika un ceļa
apstākļiem,
• brokastis (*paredzētais brokastu laiks no pl.7-8., brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās nakts mītnē, pēc
grupas vadītāja norādījuma),
• grupas vadītāja pakalpojumi.
Piemaksas un papildus izdevumi:
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 140 €,
• piemaksa par papildvietu autobusā 120 €,
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana 11.60 € (65-69 gadu vecumā 23.20 €; 70–75 gadu vecumā
34.80 €),
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos,
• pilsētas sabiedriskais transports.
Papildus izdevumi ekskursijām pēc izvēles:
Ekskursija Mantujā 20 €, Ekskursija “Cilvēka roku veidoti brīnumi dieva radītā ainavā!” 40 €, Ekskursija “Spello
– ziedu pilsētas un etrusku mantinieces - Perudžas kolorīta meklējumi” 40 €.
Pilna ekskursiju paketes cena (bez ieejas biļetēm) 100 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno ekskursiju
paketi pirms ceļojuma, cena 80 €, bērniem līdz 14g. 70 €.
Ieejas biļetes nav iekļautas ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.
*Ekskursijas dienā papildus samaksā ir iekļauts – degviela, maksas ceļi un ceļu nodokļi, stāvvietas, gida vai
grupas vadītāja pakalpojumi.
Izmaksas apskates objektiem, pasākumiem un ekskursijām:
Romiešu termas ~ 18 €, Marmora ūdenskritums 10 €, Villa Lante 5 €, Teatro Bibijena Mantujā 5 €, Civita di
Bagno Regio apmeklējums 10 €, Austiņas ekskursijās 5 €, Pilsētu nodokļi, Pyramidenkogel 14 €.
2021. gada izmaksas

