
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITĀLIJAS RUDENS ROMANCE 
 

10 dienas: 4.–13.10., 2019.g. 
 

Ceļazīmes cena 575 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 550 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Žanna Otersone 
 

Pagarināsim vasaru mūžam pārsteidzošajā un romantiskajā Itālijā. Šī zeme 
nekad neliek vilties. Seno pilsētu šarms, itāliešu sirsnīgie smaidi, izsmalcinātas 
vīna tradīcijas, nesteidzīgais dienas ritms liek aizmirst ikdienas steigu un ļauties 
fantāzijai, sapņiem un dzīves baudīšanai. Ciemosimies vienā no mazākajām 
pavalstīm Sanmarīno, baudīsim Chianti Toskānas vīna laukos, kā arī vērosim 
saulrietu Komo ezera krastā.  
 

 

1. diena  
 

Izbraukšanas laiki – 3.20 no Smiltenes, 4.00 no Valmieras, 4.40 no 

Cēsīm, 5.20 no Siguldas, 6.40 no Rīgas (Jugla).  

Ceļš cauri Polijai. Pusdienu pauze Polijā.  

Viesnīca Polijas–Čehijas pierobežā 

2. diena  
 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens līdz Grācai (~500 km) 
 

Štīrijas galvaspilsēta Grāca. Tās skaistā vecpilsēta ir viena no 

labāk saglabātajām Viduseiropā. Pilsēta atrodas pilskalna pakājē 

abpus Mūras upei. Iepazīsimies ar pilsētu ar vietējo gidu, 

uzkāpsim Šlosberga kalnā, no kura paveras skats uz visu pilsētu.  

Viesnīca Grācā, Austrijā 

3. diena 
 

Brokastis viesnīcā.  

Pārbrauciens uz Paduju – 500 km. 

Paduja - viena no ievērojamākajām Ziemeļitālijas pilsētām un 

svētceļojumu vietām. Tur atrodas viena no vecākajām Eiropas 

universitātēm, tā ir renesanses domātāju dzimtene. Pastaiga 

pilsētas kultūras pieminekļu apskatei: Sv. Antonija katedrāle, kur 

atdusas Sv. Antonijs, Valle laukums, Piazza del Santo, Padujas 

universitāte.  

Brīvais laiks pilsētā individuālām pastaigām. 
Viesnīca Padujā, Itālijā. 

4. diena  
 

Brokastis viesnīcā.  
Pārbrauciens līdz Sanmarīno 226 km.  

Dodamies uz senāko neatkarīgo valsti – Sanmarīno. No visām 

pusēm Itālijas ieskauta, tā atrodas Titāno kalnā un tā pakājē. 
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Apskatīsim valdības pili, arbaletistu ieleju un vienu no trim 

cietokšņiem, kas lepni paceļas Titāno kalna gala. Vīnu un liķieru 

degustācija. Sanmarīno ir beznodokļu zona, kas dod iespēju 

izdevīgi iegādāties dažādas preces. Pēcpusdienā pārbrauciens pāri 

Apenīniem, kur acis priecēs galvu reibinoši kalni, ielejas, mazākās 

un lielākās kalnu ieskautas pilsētiņas. 

Pēcpusdienā atpūta un vīna baudīšana Toskānas vīna reģionā. 

Viesnīca Toskānas apgabalā, Itālijā. 
 

5. diena  
 

Brokastis viesnīcā. 

IZBRAUKUMA EKSKURSIJA UZ FLORENCI. 

Florence – pilsēta, kuru par vienu no pasaules izcilākajiem 

centriem padarījuši mākslinieki Džoto, Botičelli, Mikelandželo, 

Donatello, Leonardo un citi. Bet pasaules literatūrā un zinātnē 

neizdzēšamas pēdas atstājuši Galileo, Dante, Makjavelli, 

Petrarka, Bokačio un citi. Pilsēta izskatās pēc milzīgas teātra 

dekorācijas, kas uzstādīta pirms vairākiem gadsimtiem, un tu esi 

šīs izrādes dalībnieks.. 

Pēcpusdienā Toskānas vīnu degustācija Maremmas apgabalā. 

Toskānā ražo slavenos sausos Chianti sarkanvīnus, kuru 

panākumi ir cieši saistīti ar Sangiovese vīnogu šķirni. 1847. gadā 

barons Rikozali izveidoja Chianti recepti, kas ir aktuāla līdz pat 

šodienai. 

Viesnīca Toskānas apgabalā, Itālijā 

6. diena 
 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz Pizu – 50 km. 

Notikumiem piesātinātā Pizas pilsētas vēsture atstājusi virkni 

kultūrvēsturisku brīnumu. Piza aizvien vilina miljoniem tūristu, 

kuri vēlas klātienē redzēt pasaules brīnumu – „krītošo” torni. 

Senās jūras republikas arhitektūras šedevru apskate: brīnumu 

laukums ar pieminēto torni, baptistērijs, Pizas katedrāle. 

Brauciens gar Ligūrijas jūras piekrasti pa Činkveterri, kas ir 

viena no vērtīgākajām Itālijas Ligūrijas piekrastes pērlēm. 

Tulkojumā no itāļu valodas Činkveterre (Cinque Terre) nozīmē 

“piecas zemes” – pieci nelieli ciematiņi: Manarola, Vernaca, 

Kornilja, Riomadžore un Monterosso al Mare, kas izvietotas 

nelielajā Ligūrijas jūras piekrastes daļā. Slavenākais Činkveterres 

apskates objekts – Mīlestības ceļš, kas savieno Riomadžore un 

Manarolu. Ar šo taku, kuras garums ir vien divi kilometri, saistīta 

skaista leģenda par mīlestību, takas vidū atrodas piemineklis 

nelaimīgajiem mīlniekiem, kuri gāja bojā divu ciematu naida 

rezultātā.  

Pārbrauciens uz Dženovu – 123 km  

Dženova ir visnozīmīgākā tirdzniecības ostas pilsēta Itālijā. 

Dženova lepojas ar savu vēsturi. Tos, kuri ierodas šo pilsētu 

iepazīt, Dženova neatstāj vienaldzīgu. Gan pilis, gan baznīcas, 

gleznu galerijas un skulptūras pieder pie vērtīgākā, ko sevī glabā 

Ziemeļrietumu Itālija. 

Viesnīca Komo, Itālijā 
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7. diena  
Brokastis viesnīcā. DIENA BEZ AUTOBUSA. 

Komo ezers – gleznainais Alpu virsotņu ieskautais ezers ir trešais 

lielākais Itālijā. Tā tirkīzzilajos ūdeņos atspoguļojas Alpu 

priekškalnu sniegotās virsotnes. Šī ezera krastus iecienījuši gan 

radošas personības, gan neskaitāmi tūristi. Braucot gar ezeru, 

redzēsim skaistas villas, brīnišķīgus dabasskatus un saules rotaļas 

ezera ūdeņos. 

Bellagio – iespējams, pati jaukākā no pilsētiņām, kas atrodas 

Komo ezera krastā. Šauras viduslaiku ieliņas, skaļie un atraktīvie 

suvenīru tirgotāji un senlaicīgas ēkas neatstāj vienaldzīgu 

nevienu. Visu baudīsim nesteidzīgā pastaigā. 

Komo – Itālijas zīda galvaspilsēta ar skaisto Doma katedrāli, ko 

rotā daudzas statujas un bareljefi. Komo ir pilsēta, kur ir viss. 

Komo ir kā dzidrs, viegls kokteilis, kurā sajaucies labākais no 

vecās Eiropas vidienes – miers, elegance un dabisks dzīvesprieks. 
 

Viesnīca Komo, Itālijā 

8. diena  
 

Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens līdz Bergamo – 90 km.  

Bergamo – burvīga pilsēta, kuras vecpilsēta izveidojusies kalnā, 

bet jaunā pilsēta – kalna pakājē. Vecpilsētas pērle ir Piazza 

Vecchia, kas lepojas ar vienu no reģiona skaistākajiem 

arhitektūras ansambļiem. Šeit var apskatīt 12. gs. Torre rel 

Comune ēku, kuras tornim ir skaists pulkstenis. Apskatīsim 

Bergamo cietoksni, no kura paveras skats uz Veneto reģiona 

līdzenumiem. 

Pārbrauciens līdz Itālijas/Austrijas robežai 
  

Pa ceļam lielveikala, vīna veikala apmeklējums, lai iegādātos 

Itālijas suvenīrus un vīnus uz mājām. 
 

Viesnīca Itālijas/Austrijaspierobežā 

9. diena  
Brokastis viesnīcā. 

Pārbrauciens uz Čenstohovu (1000 km) ar pieturas pauzēm tualetei 

un pusdienām. 

Viesnīca Čenstohovā, Polija 

10. diena  
Brokastis viesnīcā. 

Brokastis viesnīcā. Ceļš cauri Polijai.  

Pusdienu pauze Polijā. Mājupceļš. 

 

 

 

 

 

Ceļazīmes cena 575 EUR, bērniem līdz 15 gadiem 550 EUR 

Papildu vieta autobusā 90 EUR. Piemaksa par vienvietīgu numuru viesnīcā 150 EUR 
Piesakoties ceļojumam, 

avansa maksa jāveic 5 

dienu laikā no 

pieteikšanās brīža.  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.06.2019. 

trešā iemaksa  

līdz 12.07.2019. 

 

līdz  

12.09.2019. 

 

150 EUR no personas 150 EUR no personas 150 EUR no personas atlikusī summa 
 

Cenā iekļauts: 
viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

visas naktis viesnīcās ar brokastīm 

ekskursijas vadītāja pakalpojumi 
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Papildu izmaksas* (pēc izvēles): 

 vietējais gids Grācā – 5 EUR/pers. 

 vietējais gids Dženovā – 7 EUR/pers. 

 izbraukuma ekskursija uz Florenci – 25 EUR/pers. 

 vietējais gids Padujā – 5 EUR 

 vīna degustācija Maremmā – 18 EUR/pers. 

 satiksmes kuģītis Komo ezerā – sākot no 8 EUR/pers. 

 funikulieris Bergamo 3 EUR/pers. (turp un atpakaļ) 

 ja grupā mazāk par 35 braucējiem, piemaksa 30 EUR no personas 
 

* Cenas orientējošas (tūrisma objektu saimnieki tās var mainīt, mūs nebrīdinot). Tiks precizētas mēnesi 

pirms brauciena. Brauciena laikā par papildu maksu var tikt piedāvāti vēl citi objekti un maltītes. 
 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti 
LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām. LR 

nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007. gada 19. novembra un ir derīga vēl trīs mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

 

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007. gada 19. novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), ceļošanai nav derīgas! 

 

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu 

un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.  
 

Sēdvieta autobusā tiek piešķirta pieteikšanās un avansa iemaksas/pilnas ceļojuma apmaksas secībā. “Balt-Go” patur 

tiesības sasēdināt kopā tos ceļotājus, kas autobusā sēž pa vienam un nevēlas piemaksāt par papildvietu autobusā. 

 
 

«Balt-Go» informē, ka brauciena laikā tiks filmēts un/vai fotografēts, attēlus var izmantot publicitātes vajadzībām! 
 

http://www.balt-go.lv/

