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Lielais rudens pārgājiens Itālijā. Itālijas 
papēdis. 

Vislabāk zemi var sajust, pa to ejot, smaržojot smaržas, sajūtot jūras spirgtumu, runājoties ar 
cilvēkiem. Tieši to dodamies baudīt uz pašiem Itālijas dienvidiem. Izstaigāsim Salento pussalu. 
Peldēsimies gan Adrijas, gan Jonijas jūrā. Nesīsim līdzi savas somas. Baudīsim burvīgas piekrastes 
mazpilsētiņas. Nakšņosim tuvu jūrai un klausīsimies tās mūziku. Baudīsim vietējos ēdienus un 
dzērienus, sajutīsim Itālijas dvēseli. Un galvenais – noejot vairāk nekā 100 km piecās dienās, 
būsim iztīrījuši galvas un izvējojuši smadzenes, lai domas atkal svaigas. “Restarts “Itālijā. 

8 dienas: 17.–24.10. 2020. 
 

Ceļazīmes cena 650 EUR 

 

Vai šis ceļojums ir tev piemērots?  
! Būs daudz jāstaigā – vai esi gatavs aktīvam piedzīvojumam? 

• Dienas pārgājiena garums no 15 līdz 25 km. Vietām pa klinšainām un akmeņainām takām. 

• Jābūt gatavam arī bez grupas vadītāja atrast pareizo ceļu. 

• Gulēšana dažāda komforta līmeņa naktsmītnēs – gan skaistās viesnīcās pa diviem istabiņā, gan ceļotāju 

naktsmītnes ar vienu lielu kopīgu guļamtelpu. Nevajag ņemt līdzi guļammaisu un telti! 

• Jābūt gatavam iet lielus attālumus. 

• Jānes līdzi visas savas mantas piemērotā mugursomā ar pārgājienam atbilstošiem stiprinājumiem un 

lencēm. Līdzņemamo mantu saraksts tiks piedāvāts :)  

• Līdzi noteikti jāņem lietus apmetnis, saules cepure, saules aizsargkrēms un ūdens pudele. 

• Iespēja patstāvīgi turpināt pārgājienu gar jūras krastu vai izlaist kādu ejamo posmu, lai apskatītu arī 

sauszemi.  

! Brauciens ar piedzīvojuma garšu – pārsteigums uz katra soļa! ☺  

 
 

 
1. diena – 17. oktobris, sestdiena 
Tikšanās Rīgas lidostā 11.00. Nūju iesaiņošana kopīgajā 
nododamajā bagāžā. Izlidošana no Rīgas uz Bari 13.10. Lidojums 
ar WizzAir aviokompāniju 3 stundu garumā. Ielidojam Bari 15.05. 
(Vietējais laiks vienu stundu atpakaļ).  
Neliela Bari apskate un došanās ar vilcienu uz Leči. Biļetes cena – 
aptuveni 12 eiro. 
Vakars un nakšņošana Lečē.  
Apskatam baroka pilsētas varenos namus un pat romiešu 
amfiteātri.  
2. diena – 18. oktobris, svētdiena 
Pirmā iešanas diena. 
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➢ Ejam gar jūras krastu no San Cataldo līdz Torre dell’Orso. 
19 km pa pārsvarā līdzenu reljefu. 

3. diena – 19. oktobris, pirmdiena 
Otrā iešanas diena.  

➢ Pārgājiens gar jūras krastu no Torre dell’Orso līdz Otranto. 
22 km. Augstuma starpība 22 m. Virzienā uz augšu 28 m 
augsti kāpumi un lejup līdz 35 m. 

4. diena – 20. oktobris, otrdiena 
Trešā iešanas diena.  

➢ Pārgājiens gar jūras krastu no Otranto līdz Kastro. 24 km. 
Augstuma starpība 105 m. Jūras krasts kļūst arvien 
klinšaināks, klintis augstākas. Vietām iešana pa takām gar 
pašu Adrijas jūru, vietām nostāk – pa nelieliem ceļiem. 

5. diena – 21. oktobris, trešdiena 
Ceturtā iešanas diena.  

➢ Pārgājiens gar jūras krastu no Kastro līdz Itālijas papēža 
gandrīz pašam galam. 27 km. Augstuma starpība 145 m. 

Nakšņošana 2 naktis vienā naktsmītnē. 
6. diena – 22. oktobris, ceturtdiena 
Piektā iešanas diena.  

➢ Itālijas tālākajā dienvidu punktā iespēja ļauties nelielai 
atpūtas dienai, baudot šo vietu, kur satiekas divas jūras. 
Iespēja nopeldēties gan Adrijas, gan Jonijas jūrā. 

➢ Alternatīvais variants (jāpiesaka, jau izvēloties ceļojumu) – 
iespēja neizmantot šo dienu atpūtai, bet doties tālāk gar 
jūras krastu līdz Torre San Giovanni. (30 km. Augstuma 
starpība 70 m) 

7. diena – 23.oktobris, piektdiena 
Sestā iešanas diena.  

➢ No Itālijas dienvidu punkta līdz Torre San Giovanni. 25 km.  
➢ Alternatīvais variants – doties tālāk līdz Gallipolei (25 km. 

Augstuma starpība 26 m). 
Kopīgas atvadu vakariņas (aptuveni 15–20 eiro). 
8. diena – 24. oktobris, sestdiena 
Transfērs uz Bari (iekļauts cenā). 
Atvadas no Itālijas. Laiks doties mājās. Lidojums no Bari 15.35 uz 
Rīgu. Ielidojam Rīgā 19.30.  
 
Cenā iekļauts:  

• Lidojums Rīga–Bari un Bari–Rīga ar rokas bagāžu 10 kg 
55 x 40 x 23 cm 

• naktsmītnes gan viesnīcās, gan viesu namos, gan 
vienkāršos apartamentos un gājēju hosteļos. Istabiņā 
iespējami vairāki cilvēki. Iespējamas divstāvu gultas. 
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Papildu izmaksas*: 

• ceļojuma/veselības apdrošināšana – individuāla cena. Apm. 1 eiro dienā; 

• transfērs no/uz lidostas no/uz VIDZEMES pilsētām Cēsīm, Valmieras, Smiltenes – 10 eiro no personas vienā virzienā; 

• 2 vietējās satiksmes pārbraucieni (apmēram 10 eiro katrs);  

• ēšanas izdevumi (kafejnīcā apm. 5 eiro brokastis, 10 eiro vakariņas vai apartamentos iespēja pašiem gatavot no vietējās 

veikalu produkcijas, kas nav dārgāk kā Latvijā). 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! 
 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI pa tālr.: 22571221; liga.pommere@balt-go.lv 
Piesakoties jāsamaksā 250 EUR avanss, jāuzrāda pase un jānoslēdz ceļojuma līgums! 

Uzmanību! Lidmašīnas biļetes nav maināmas vai atgriežamas! Ja klients atceļ rezervāciju, iemaksa par nopirktu lidojumu NETIEK atgriezta!  
 

 

piesakoties otrā iemaksa  
līdz 12.05.2020. 

 

trešā iemaksa  
līdz 12.08.2020. 

 

līdz  
12.09.2020. 

 

250 EUR 250 EUR 100 EUR atlikusī summa 
 
Bez maksas iespēja atteikties no ceļojuma līdz 12. martam. Atsakoties no 12.03 līdz 12.05, tiek ieturēti 250 EUR. Atsakoties pēc 12.05, zaudēsiet 500 eiro.  
Ceļojumu līdz 5. septembrim iespēja pāradresēt citam cilvēkam. 
 

Ceļošanai nepieciešamie dokumenti: derīga pase vai ID karte. 
 

Programmā var būt nelielas izmaiņas (izbraukšanas laiki, objektu secība, papildmaksas u.c.). Lūdzam skatīt aktuālo programmu 
www.balt-go.lv īsi pirms brauciena. 
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