
 
 

 

 

 

 

 

Veronas operas festivāls, vīnu degustācija Soave, Milāna, 

Sirmeone un Gardas ezers 

Gide Inese Kravale 

Izbaudiet operas klausīšanās prieku Veronas brīvdabas arēnā “Arena di Verona”!   Augusta 

beigās Veronas 2000 gadus senajā romiešu amfiteātrī notiek pasaules slavu ieguvušais 

opermūzikas festivāls. Tā programmā Džuzepes Verdi operas:   Aīda,  La Traviata, Nabucco   

27.– 30.08.2020. 

CENA – 695 EUR 
 
1. diena/ 27.08. 

Tikšanās Rīgas lidostā. Lidojums 8:00-9:40 Rīga - Milāna. Transfērs uz 

Veronu. Iekārtošanās viesnīcā Veronas apskates eksksursija : 

Verona - pilsēta Itālijas ziemeļos, Veneto reģionā, Veronas provincē pie 

Adidžes upes. Pilsētas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO Pasaules 

mantojuma sarakstā. Pilsēta ir plašāk pazīstama ar Viljama Šekspīra stāstu 

Romeo un Džuljeta un pilsētā ir iespējams apskatīt Džuljetas māju, kurā 

atrodas Džuljetas bronzas statuja un Džuljetas balkons. Brīvais laiks 

muzeju apskatei, veikaliem un vakariņām. 

 Pēc izvēles – 21:00 iespēja apmeklēt Veronas festivāla ietvaros izrādi ‘’La 

Traviata’’.Nakts viesnīcā Veronā 

2.diena/28.08. 

Brokastis viesnīcā.  

Brīva diena vai Ekskursija uz Soave  ( 89 eur)  

No Veronas  slavenais “ mīlas vīna”  čeļs ved uz Soave, kurā jūs 

apmeklēsiet skaisto Borgo,viduslaiku pili-cietoksni, ko ieskauj  augstas 

nocietinājumu sienas un torņi. Vīna darītavas apmeklējums: kur 

degustēsiet slavenos Soave baltos vīnus un sarkanvīnu Amarone.   

Atgriežamies viesnīcā. Atpūta. Pēc izvēles – 21:00 iespēja apmeklēt 

Veronas festivāla ietvaros izrādi ‘’Nabucco”, kas tiks rādīta uz pavisam 

jaunas dizaina skatuves. 

Nakts viesnīcā Veronā.  

3.diena/ 29.08. 

Brokastis viesnīcā 

Brīva diena vai ekskursija uz Sirmioni – vienu no elegantākajiem 

Eiropas kūrortiem. Gardas ezera apkārtnes maigais klimats jau kopš 

seniem laikiem to padarījis par tūristu iemīļotu reģionu. Apskatīsim 

gleznaino Sirmiones pussalu ar iespaidīgo viduslaiku pili. Braucienā ar 

kuģīti no ūdens puses iespējams palūkoties uz Skaligēri pili, Marijas Kalas 
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villu, Katullo termālo centru, senās romiešu villas drupām. Laiks atpūtai, 

peldei vai arī gardai maltītei.  

Atgriežamies viesnīcā. Atpūta.  

Pēc izvēles – 21:00 iespēja apmeklēt Veronas festivāla ietvaros izrādi 

‘’AIDA’’, kas ir Veronas Operas Festivāla Simbols. Nakts viesnīcā 

Veronā. 

4.diena/ 30.08. 

Brokastis viesnīcā. Transfērs uz Milānu.  

Milāna –augstās modes galvaspilsēta un mākslas centrs.Īsa  pastaigas 

ekskursija  pa Milānas vēsturisko centru :  Doma katedrāle, teātris „La 

Skala”, Vittorio Emanuele II galerijas apskate. Brīvais laiks suvenīru 

iegādei un pusdienām Transfērs uz lidostu. Lidojums 18:10 -21-50  

Miāna -Rīga. 

Cenā iekļauts: 

Viena vieta komfortablā tūristu klases autobusā 

3 naktis viesnīcās 4*  ar brokastīm 2-vietīgās istabās ar ērtībām 

Grupas vadītāja pakalpoju 

Ekskursija uz Sirmeoni 

Veronas eksksursija 

 
 

 
 

 

Papildus izmaksas*   (pēc izvēles):  

• Apdrošināšana 

• Eksursija  un vīnu degustācija uz Soave  - 89 EUR ( cenā iekļautas 2 degustācija, transports,vietējias gids ) 

• Koncerta biļetes no 37 EUR ( jārezervē pēc pirmās iemaksas) 

•Pilsētas nodoklis  4,00 EUR /  personai par nakti viesnīcā (var maksāt tikai uz vietas) 

piesakoties otrā iemaksa  

līdz 12.04.2020 

 līdz  

20.07.20120 

 

200 EUR 200 EUR  atlikusī summa 

 

 

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

personīgi: „Balt-Go” birojos Rīgā, Cēsīs, Raunā vai Valmierā 

 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties 

ar “Balt-Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

 

Atsakoties no ceļojuma 90–60 dienas pirms brauciena, klients zaudē 200,00 eur, 59–30 dienas – 50% no 

ceļazīmes summas, vēlāk nekā 30 dienas pirms brauciena – visu summu. Iemaksāto var pāradresēt citai 

personai, kura vēlas doties šajā ceļojumā. 

 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 1.07.2002. un ir derīga līdz ceļojuma 

beigām, vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga līdz ceļojuma beigām; LR nepilsoņa pase, kas derīga vēl 3 

mēnešus pēc ceļojuma beigām.  

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

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

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.)! 

 

 

 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr.:22571221 vai aija.daudze@balt-go.lv 

personīgi: „Balt-Go” birojos Cēsīs, Raunā vai Valmierā 
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