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Itālija: Roma un Vatikāns  
4 dienas: 20.–23. marts, 2020. 

Ceļojums mazā – 10 cilvēku – grupā! 

Ceļazīmes cena 555 EUR 
 

Ekskursijas vadītāja Līga Pommere 
 

Visi ceļi ved uz Romu! No antīkiem laikiem līdz mūsdienām. Iepazīstam Spāņu kāpnes, Trevi strūklaku, 

Kolizeju un Forumu. Navona laukums un Vatikāna muzeji, Pētera bazilika. Brauciens 10 cilvēku grupā.  

   

1. diena – 20. marts, piektdiena 
 

Tikšanās Rīgas lidostā plkst. 12.15 pie informācijas centra. Līdzi 

var ņemt 7 kg rokas bagāžu (55x40x23 cm). 

Aptuveni 2300 km un 3 stundu lidojums (Rīga pl. 14.50 – Roma 

16.55, pulksteņu rādītāji Itālijā jāpagriež stundu atpakaļ). Ar 

“shuttle“ autobusu dodamies uz Romas centru (6 EUR). 

Nepieciešamības gadījumā – metro brauciens. Iekārtošanās 

apartamentā, kur nakšņosim turpmākās 3 naktis. Pastaiga un 

vakariņas naksnīgajā Romas vecpilsētā. Baudām pirmo vakaru 

Itālijas galvaspilsētā. 

➢ Spāņu kāpnes  

➢ Trevi strūklaka – pie ievērojamākās Romas strūklakas 

kādreiz beidzies romiešu celtais akvedukts, tādēļ ūdens te 

netrūkst nekad. Iemetiet monētiņu uz atgriešanos! 

➢ Panteons – būvēts 1. gs. p.m.ē. kā visu Senās Romas dievu 

templis, saules pulkstenis… Viduslaikos tas pārtapis par 

kristiešu baznīcu. Rafaēla atdusas vieta. 

➢ Navona laukums – atpūtas pauze pie krāšņās Četru upju 

strūklakas. 

➢ Parlaments un Prezidenta pils 

2. diena – 21. marts, sestdiena 
 

Vatikāns – pilsētvalsts Romas centrā, katoļticīgo centrs.  

Pāvesta mītnes vieta un Šveices gvardi. 

➢ Sv. Pētera katedrāle – vieta, kur apglabāts Sv. Pēteris.  

➢ Katedrāles kupols, no kura paveras plaši skati uz Vatikānu 

un Romu. 

➢ Vatikāna muzeji ar Siksta kapelu – kopš 15. gs. tajā 

joprojām norisinās konklāvi. 

Brīvais laiks. Iepirkšanās Romas veikalos. 

3. diena – 22. marts, svētdiena 
Turpinām Romas apskati: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

22571221 
aija.daudze@balt-go.lv 



➢ Kolizejs (1. gs.) – vislielākais Romas impērijas amfiteātris. 

➢ Romas forums  

➢ Kapitolija kalns  

➢ Tautu laukums 

… un Tiramisu kūka ar kafiju – itāļu deserts 

 Vakarā brīvais laiks. 

4. diena – 23. marts, pirmdiena 
Brīvais laiks pilsētā.  

13.00 brauciens ar Romas satiksmes autobusu uz lidostu.  

Līdzi var ņemt 7 kg rokas bagāžu. 

Lidojums (Roma 17.55 – Rīga pl. 22.00).  
 

 

 

➢ Iespējamas nelielas izmaiņas maršruta programmā. Esot nelielā 

grupā, būsim gana kustīgi un lustīgi, lai tvertu labāko, ko šis 

ceļojums var piedāvāt. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceļazīmes cena 555 EUR personai 
Piemaksa par vienvietīgu numuru naktsmītnē – 75 EUR 

 

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 uz 50 gadiem izdotās), 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.  
 

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

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr. 22571221 aija.daudze@balt-go.lv, 

personīgi «Balt-Go» birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
Piesakoties ceļojumam, nepieciešama 

pases kopija un jānoslēdz ceļojuma 

līgums!  
 

otrā iemaksa  

līdz 12.02.2020. 

trešā iemaksa  

līdz 12.03.2020. 

 

200 EUR 100 EUR atlikusī summa 
Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar «Balt-Go», iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Ceļojuma cenā iekļauts: 

• lidojums Rīga – Roma – Rīga, 

• grupas vadītāja pakalpojumi, 

• apartamenta naktsmītne ar virtuves 

aprīkojumu. 

Papildu izmaksas:  

• apdrošināšana – 5 eiro (sākot ar 71 gada vecumu – 

15 EUR), 

• shuttle buss no lidostas un atpakaļ – katrā virzienā 

6 EUR, 

• Hop On Hop off buss Romas un Vatikāna apskatei – 

30 EUR,  

• Vatikāna muzejs – 28 EUR (2019. g.), 

• Sv. Pētera bazilikas kupols – 10 EUR, 

• Kolizejs – 12 EUR, 

• Vietējais pilsētas transports –  pēc pieprasījuma 

mailto:aija.daudze@balt-go.lv
http://www.baltgo.lv/lv/klienta-ligums


Atsakoties no ceļojuma pēc 1. decembra, klients zaudē 200 eiro, pēc 12. februāra – zaudē 300 eiro, pēc 

12. marta – visu iemaksāto naudu. Iemaksātos līdzekļus ne vēlāk kā divas nedēļas pirms ceļojuma var 

pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 


