Sveika, Toskāna - es jau nāku! Ziemeļitālijas un Austrijas skaistie skati...
Datumi: 4. - 11. augusts, 2017. gads
Cena: 480 EUR 455 EUR
8 dienas, bez nakts braucieniem! Toskānas vīni un olīvas, Parmas siers un prošuto +
Mocartkūgelīši un mūzikas skaņas... Florence, Piza , Činkve Terre, Parma un San Džiminjāno...
1. diena, 04.08. - piektdiena
Izbraukšana plkst. 6:00 no Aizkraukles (Lāčplēša iela 2), 6:45 no Ogres “Priedītes”,
7:30 no Rīgas, Daugavmalā pie Zivju paviljona.
Brauciens caur Lietuvu, Poliju...
Pusdienu pauze Polijas krodziņā.
Nakšņošana viesnīcā Hotel Campanile Katovicē, Polijā.
2. diena, 05.08. - sestdiena
Brokastis.
Čehija. Austrijas mazās vīndaru pilsētiņas ceļā…
Pusdienu pauze pie Vīnes.
Pauzīte burvīgajā Grācā - dārzu un ziedu pilsētā. Grācas simboli - pulksteņa tornis, Grācas pilskalns,
Murinsel - mākslīga, peldoša platforma gliemežvāka formā Mūras upes vidū, ko ar tās abiem
krastiem savieno gājēju tiltiņi…
Sveika, Itālija!
Vieta, kur Austrijas, Slovēnijas un Itālijas Alpi satiekas... Itālijas Dolomītu Alpi.
Nakšņošana Itālijā, viesnīcā Hotel Carnia 3*, lavandu pilsētiņā Venzone, kas atrodas Tagliamento
upes ielejā. Venzone piesaista ar skaistiem lillā lavandu laukiem, lavandu smaržu un lavandu
festivāliem augusta sākumā. Arī ķirbju svētkiem oktobrī. Leģenda stāsta, ka zelta ķirbītis reiz rotājis
pat Venzone Duomo - katedrāles smaili...
3. diena, 06.08. - svētdiena
Brokastis.
Olīvu ferma Toskānā. Viss par olīvām, pastaiga dārzā, olīveļļas degustācija (informācija tiks
precizēta).
San Džiminjāno torņu pilsēta. San Džiminjāno, slaveno torņu siluetu dēļ nereti tiek dēvēta par itāļu
„Manhetenu”. Šaurās, burvīgās ieliņas, tirgus laukums, mazie veikaliņi... un visgardākā, malkas
krāsnī cepta lazanja... Skats uz Toskānu no pilsētiņas mūriem.
Plkst. 19:00 Toskānas vīna, siera, eļļas degustācija pie Luidži Tenuta Torciano. 12 Toskānas vīni.
Kjanti vīni, Baldasarre, Cavalliere... un desertā saldais vīns ar īpašajiem Cantuccini
cepumiņiem. Nelielas (picolo) salami un siera uzkodas pie vīna un svaigi spiesta olīveļļa ar
čabatiņu...
Nakšņošana viesnīcā Ambassador 4*, Poggibonsi. 2 naktis vienā viesnīcā!

4. diena, 07.08. - pirmdiena
Brokastis.
Florence – ziedu pilsēta, itāļu renesanses šūpulis. Sinjorijas rajons - Florences administratīvais
centrs, Santa Maria del Fiore baznīca, tirdziņš, Vekio tilts pār Arno upi. Florences vecpilsēta ar ēkām
un laukumiem, ko pilsētai atstājuši kādreiz bagātie mecenāti un, kur Dante pirmo reizi ieraudzīja
savu Beatriči.
Brīvais laiks, lai pamielotos ar Toskānas gardumiem, iespēja apmeklēt Akadēmijas muzeju, Piti vai
Uffici galeriju, lai reiz savām acīm redzētu Botičelli "Venēras piedzimšanu" un citus nepārspējamos
mākslas darbus.
Mikelandželo laukumiņš no kura paveras skats uz Florenci - ziedu pilsētu.
Nakšņošana viesnīcā Ambassador 4*, Poggibonsi.

5. diena, 08.08. - otrdiena
Brokastis.
Brīnumaino celtņu diena. Pizas iespaidīgākā daļa Campo dei Miracoli - Brīnumu lauks ar virkni
kultūrvēsturisku brīnumu monumentālu romānikas celtņu izskatā un pašu La Torre di Pisa - Pizas
šķībo torni. Uzkāpšana tajā atkarībā no situācijas ar torņa pieejamību ceļojuma dienās.
Cinque Terre (piecas zemes), brauciens ar kuģīti Navigazione Goldo dei Poeti.
Fotogēniskā Ligūrijas piekraste.
Braucot gar Ligūrijas jūras krastu, dodamies uz izslavēto Terra Cingue (Teračinkve) nacionālo
parku, pašu spilgtāko no Itālijas piekrastēm ar gleznainiem līcīšiem un ainaviskiem ciematiem ar
kalnu klintājiem fonā. Kuģīša izbraukums no La Spezia pa Ligūrijas jūru gar Činkve Terre piekrasti
plkst. 14:15-18:40 ar 1 stundu garu pauzi Vernazā vai Monterosso.
Nakšņošana viesnīcā Hotel Conte Verde 3* pie Parmas.
6. diena, 09.08. - trešdiena
Brokastis.
Parmas slavenā hercogu pils Castello Di Montechiarugolo http://www.castellodimontechiarugolo.it/
un vīnogu lauki...
Tipisku Parmas produktu degustācija CASALE DEL GROPPONE – vīna pagrabiņa apmeklējums,
kurā ražo sarkano dzirkstošo Marcello vīnu. Vietējo produktu degustācija: aperitīvs baltvīns
(Malvasia Forte Rigoni Gran Cru Ariola), Parmas šķiņķis, Felino salami, bekons... Parmas reģiona
siers - 24 mēnešus nogatavināts, maize un ūdens, sarkanvīns (Lambrusco Marcello Gran Cru Ariola).
Garda ezers un tā mazā pērlīte Sirmiones pussala. Iespēja peldei un jaukam izbraucienam ezerā ar
laivām.
Pasakainie Itālijas Dolomītu Alpu skati ceļā uz Austriju...
Nakšņošana viesnīcā Klāgenfurtē, Austrijā.
7. diena, 10.08. - ceturtdiena
Brokastis.
Neliela rīta pastaiga Klāgenfurtes vecpilsētā: Parlamenta ēka, Rātsnams, Marija Terēzija un

Klāgenfurtes drakons.
Čehija, pusdienu pauze pie Brno.
Polija...
Nakšņošana viesnīcā Hotel Gorski, Polijā.
8. diena, 11.08. - piektdiena
Brokastis.
Brauciens caur Poliju, Lietuvu.
Pudienu pauze krodziņā Polijā...
Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā, tad Ogrē, Aizkrauklē...

Cenā iekļauts:
- brauciens ar komfortablu autobusu;
- nakšņošana tūristu klases viesnīcās, 2-3 vietīgos numuros ar ērtībām;
- 7 brokastis viesnīcās;
- degvielas izmaksas, ceļu nodokļi;
- iebraukšanas maksas: Florencē (tikai Florencē no 600 EUR autobusam), (Pizā no 200 EUR), (San
Džiminjāno ~100 EUR), Sirmionē, Insbrukā;
- grupas vadītāja pakalpojumi;
- ceļojuma apdrošināšana uz brauciena laiku pers. līdz 75 g., no 76 g. - piemaksa vai sava apdrošināšana.
Iespējamās papildus izmaksas: (atkarīgas pēc izvēles, skolēniem lētākas biļetes)
 vīna degustācija pie Luidži Tenuta Torciano (12 Toskānas vīni): 11 EUR - pieaug. / 5 EUR bērns;
 olīvfermas apmeklējums Toskānā, degustācija: 7 EUR;
 Parmas raksturīgo produktu degustācija: 10 EUR;
 Parmas pils apskate ar vietējo gidu: 10 EUR;
 kuģītis Činkve Terre piekrastē no La Spezia: 22 EUR;
 vizināšanas apkārt Sirmiones pussalai: 8 EUR – pieaug., 5 EUR – bērns.
*Papildus izdevumu cenas var mainīties.



Piemaksa par vienvietīgu (SGL) numuriņu: 100 EUR (ja persona vēlas dzīvot vienvietīgā numuriņā
vai, ja ceļojumā nepiesakās cits braucējs ar ko varētu dalīt divvietīgu numuriņu);
papildvieta autobusā: 140 EUR.

Ceļojuma pasūtīšana, maksāšanas kārtība:
 noslēgt līgumu starp klientu vai tā pārstāvi un ceļojumu biroju;
 avansa iemaksa 70 EUR personai (jāveic 7 dienu laikā);
 otrā iemaksa 150 EUR personai jāveic ne vēlāk kā līdz 20.04.2017.;
 pilna ceļojuma apmaksa jāveic ne vēlāk kā līdz 01.07.2017.;
 savstarpēji vienojoties, minētie ceļojuma samaksas noteikumi var būt arī citādi.

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
 LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2002. gada 1. jūlija un ir derīga 3 mēnešus pēc
atgriešanās no brauciena;
 vai LR pilsoņa ID karte (identifikācijas karte).
Atteikšanās no ceļojuma:
• atsakoties no ceļojuma tiek ieturēta 1. avansa iemaksa;
• ja līdz brauciena sākumam atlikušas 60 – 45 dienas, tiek ieturēti 50% no ceļojuma summas;
• ja 45 – 30 dienas, tiek ieturēti 75% no ceļojuma summas;
• ja līdz braucienam atlikušas mazāk kā 30 dienas, tiek ieturēti 100% no ceļojuma summas.
Iemaksāto naudas summu ir iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā.
Atcerieties, ka...
Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā.
Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties.
Ceļojuma cena var palielināties atkarībā no ceļu nodokļu, degvielas cenas un valūtas kursa pieauguma.
Ja ceļojumā dodaties viens un nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par vienvietīgu
numuru.
Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem
apstākļiem (nelabvēlīgu ceļu satiksmes situāciju).
! Vietas autobusā tiek ieņemtas pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā.
Firma patur tiesības sasēdināt kopā tos tūristus, kas autobusā sēž pa vienam un neizvēlas piemaksāt par
papildvietu.
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