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Itālijas papēdis. Roma un Neapole. 
Vezuvs un Pompeja. Sorento un Amalfi 

krasts. Kapri 
 

Itālijas dvēsele esot ieraugāma Dienviditālijā. Apūlija un Adrijas jūra. Citronu dārzi, neparasti skaistie jūras 

krasti. Itāliskais šarms un dienvidnieciskais dzīves vieglums. Limončello. Uzzināsim, kāds sakars ar 

Ziemassvētku vecīti ir Bari pilsētai, apciemosim alu pilsētu Matēru, brīnīsimies par jokaino Alberobello 

pilsētiņu, baudīsim slaveno Altamuras maizi un itāļu vīnu. Staigāsim gar krastiem un iebridīsim trīs jūrās. 

Pabaudīsim kafejnīcu atmosfēru piekrastē, vērsimies ūdenī – varbūt izdosies ieraudzīt delfīnu rotaļas. Baudīsim 

visgaršīgāko kafiju Leccese ar mandeļu pienu. Sasniegsim tālāko Itālijas dienvidu punktu. Staigāsim gan pa 

Salento, gan citām pussalām. Skatīsim baroka pērles. Brauksim pāri lielākajiem Itālijas kalniem – Apenīniem. 

Un kur tad vēl Vezuvs un Pompeja! Baudīsim skatus kā no romantiskā kino. Izbrauksim “1000 līkumu ceļu”. 

Neapole – picas dzimtene. Te mājojot itāļu dvēsele. Kapri sala, kas ir tūristu un skatu kartīšu visiecienītākais 

Itālijas reģions. Jābauda katrs mirklis. Ekskursijas sākums un nobeigums majestātiskajā Romā, kur joprojām 

skatāms gan Kolizejs, gan senais Forums, Panteons un vēsture mijas ar tagadni uz katra soļa.  

 

26.10. – 01.11.2021 
Ceļazīmes cena 850 EUR 
Grupas vadītāja Līga Pommere 

Brauciens nelielā 25 cilvēku kompānijā 
 

 

1. diena – 26.oktobris - pirmdiena 

Tikšanās Rīgas lidostā pl. 12.00. Pl. 14.50 izlidošana no Rīgas. 

Pl. 16.55 ielidošana Romas lidostā. Pirmā iepazīšanās ar Romu.  

Pārbrauciens pāri Apenīnu kalniem uz Adrijas jūras krastiem, 

gar Barletas pilsētu, kas slavena ar senu 5 m augstu imperatora statuju un 

skaisto piejūras pilsētu Trani. Līdz pat Bari. (450 km)  

Ieskats Dienviditālijā, Apūlijā un skats uz Adrijas jūru.  

Iekārtošanās Bari viesnīcā uz 3 naktīm. 

2. diena – 27.oktobris - otrdiena 
Brokastis viesnīcā.  

➢ Bari – vēsturiski bagāta pilsēta. Sv. Nikolaja bazilika – 

uzzināsim, kāds tai sakars ar Ziemassvētku vecīti un kālab bazilikai viņa 

vārds. Iejutīsimies “baltās” pilsētas atmosfērā, izstaigāsim vecpilsētas 

līkločus. Iejuksim gājēju ielas Via Sparano burzmā, kur iespēja baudīt 

arī iepirkšanās priekus. Bari vecajā ostā rīta pusē var redzēt, kā zvejnieki 

atgriežas no jūras, un iegādāties viņu atvestās jūras veltes. 

➢ Bari apkārtnes izbraucienu ekskursija.  

➢ Altamura – skaista pilsēta ar savu katedrāli, bet īpašu 

atzinību izpelnījusies ar savu maizi. 

➢ Matēra – upes kanjonā izvietojusies alu pilsēta. Dzīve te 

vēl līdz pagājušā gadsimta 50. gadiem notikusi alās un bez elektrības.  

➢ Alberobello – skaista, īpatnēju mazu namiņu un apaļu 

jumtu pilsētiņa.  
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3. diena – 28.oktobris - trešdiena 

Brokastis viesnīcā. 

➢ Dodamies uz pašu Itālijas papēdi.  

➢ Ieskatāmies Polignano a Mare un Monopoli. Tās dēvē 

par Apūlijas jūras pērlēm. Tur dzimis dziedātājs Domeniko Modunjo 

(Domenico Modugno). Nogaršojam burvīgu īpaši šim reģionam 

raksturīgo kafiju Leccese ar mandeļu pienu. 

➢ Salento pussala. Baudām Itālijas dabu. Tiekamies ar 

jūru. Varbūt izdodas ieraudzīt delfīnu rotaļas vai pat kādu vali. 

➢ San Cataldo. 

➢ Otranto. 

➢ Papēža gals – Santa Maria di Leuca. 

➢ Jonijas jūra – vēl viena no trim šai ceļojumā 

redzamajām jūrām. 

➢ Leče – Itālijas baroka pērle un rozā marmora 

galvaspilsēta. 

Vakarā atgriešanās Bari  

4. diena – 29.oktobris - ceturtdiena 

Brokastis viesnīcā. 

➢ Pāri Apenīniem uz Neapoli. No Adrijas uz Tirēnu 

jūru. 

➢ Skaists ainavisks autobusa brauciens cauri un pāri 

Itālijas lielākajai kalnu grēdai – Apenīniem. 

➢ Vezuvs ir vienīgais vulkāns kontinentālajā Eiropā, kuram 

bijis izvirdums pēdējo 100 gadu laikā. Vezuva virsotnes augstums ir 1281 m.  

➢ Pompeja – pilsēta, kas 79. gadā tika iznīcināta Vezuva 

izvirduma laikā. Toreiz pilsētu pārklāja 7 m bieza pelnu kārta, tāpēc pilsēta 

saglabājusies praktiski neskarta. Pompeja iekļauta UNESCO Pasaules 
mantojuma sarakstā. 

➢ . Neapole esot itāliskākā no Itālijas pilsētām. Picas 
dzimtene, ģimeniskums un māju sajūta. Te atrodama Itālijas dvēsele. 

Naktsmītne Neapolē 3 naktīm 

5. diena – 30.oktobris - piektdiena 

Brokastis viesnīcā. 

Dienas ekskursija 45 EUR 

➢ Sorento – kā no zināmās dziesmas. Raudzīsim paši. 
Vakar saņēmu es pergamento, 

Ko rakstīja senjora man. 

Lai braucot šurp uz Sorento, 

Tur dziedāšot dziesmiņu man. 

➢ Positano – kā no romantiskā kino, tāpat kā viss šai 

paradīzes stūrītī. Jūra, skaistie krasti, ceļš, kas skaisti izvijas starp 

mazajiem līcīšiem. Varenās klintis un arkas. 

➢ Amalfi krasts ir viens no Eiropas iekārojamākajiem un 

romantiskākajiem ceļojumu galamērķiem, kas valdzina ceļotājus kopš 

senatnes Mūsdienās šis "ceļš ar 1000 līkumiem" apliecas ap augstām 

klintīm, vijas starp aizām, garām olīvkoku un citronkoku audzēm, 

ciematiem ar balti krāsotiem namiem, ne mirkli neizlaižot no redzesloka 

dzirkstoši zilo jūru tālu lejā. 

Viesnīca Neapolē 

6. diena – 31.oktobris - sestdiena 

Brokastis viesnīcā. 

➢ Neapole ar brīvu dienu (pēc izvēles – iepirkšanās) 

➢ vai ekskursija uz Kapri salu – 75 EUR. 

 Kapri – sala, kas daudziem asociējas ar romantisko "Stāstu par 

Sanmikelu", kurā ārsts un rakstnieks Aksels Munte apraksta, kā, klejojot 

pa pasauli laimes meklējumos, piestājis tieši Kapri salā, kur beidzot 

radis piepildījumu. 

 Sala pazīstama ar pasaulē slaveniem skatiem, pasakainām 

pludmalēm un noslēpumainām grotām. Gleznainās piekrastes ainavas ir 

viens no iemesliem, kāpēc šajā salā savulaik atpūtušies pat Romas 

imperatori. 

Tiek ieteikts nobaudīt kaktusu saldējumu, slavenās itāļu augļu 

               
 

 

 
 

 
 

 
 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Eiropa
https://lv.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://lv.wikipedia.org/wiki/UNESCO_Pasaules_mantojuma_objekts
https://lv.wikipedia.org/wiki/UNESCO_Pasaules_mantojuma_objekts


sulas vai glāzīti limončello. 

 Baudām Kapri. 

 

Vakarā atgriešanās viesnīcā Neapolē 

7. diena – 1.novembris - svētdiena 
Brokastis viesnīcā. 

➢ Pārbrauciens uz Romu 212 km.  

➢ Neliels ieskats Romā.  

➢ Transfērs uz lidostu 

Atvadas no Itālijas. Laiks doties mājās. 

Plkst. 17.55 lidojums no Romas. 

21.45 ielidošana Rīgas lidostā.  

 

 

 

  
 

Cenā iekļauts:  

• lidojums Rīga – Roma un Roma – Rīga (nododamā bagāža 20 kg un rokas bagāža 8 kg); 

• autobusa un grupas vadītāja pakalpojumi; 

• visas naktsmītnes – nakšņošana pa 2–3 cilvēkiem istabā. 
 

Papildu izmaksas*: 
• ceļojuma/veselības apdrošināšana – 8 eiro (pēc 65 gadu vecuma – individuāla cena); 

• transfērs no VIDZEMES pilsētām – Cēsīm, Valmieras, Smiltenes – uz lidostu un atpakaļ no tās – 10 eiro no 

personas vienā virzienā; 

• ēšanas izdevumi (pusdienas vai vakariņas ap 10 eiro); 

• Pompejā ieejas biļete 15 eiro (2019. g.); 

• Sorento un Amalfi krasta ekskursija bez ieejas biļetēm 45 eiro; 

• Kapri salas ekskursija (brauciens ar prāmi uz Kapri salu un Kapri iebraukšanas nodoklis) 75 eiro; 

• Neapoles metro biļete 1 braucienam 1,10 eiro. 
 

Uzmanību! Programmā var būt izmaiņas saistībā ar neparedzētiem apstākļiem! 
 
 

PIESAKIETIES www.baltgo.lv vai pa tālr. 22571221. 
Piesakoties jāsamaksā 250 EUR avanss, jāuzrāda pase un jānoslēdz ceļojuma līgums! 

 

piesakoties otrā iemaksa līdz 

26.07.2021 

 

līdz 26.09.2021 

 

250 EUR 250 EUR atlikusī summa 
 

Uzmanību! Lidmašīnas biļetes nav maināmas vai atgriežamas! Ja klients atceļ rezervāciju, pirmā iemaksa 250.00 EUR 

nav atgriežama,  

Atsakoties no ceļojuma līdz 25.07.2021 – zaudēsiet 250.00 EUR 

Atsakoties no ceļojuma no 26.07. – 26.09. zaudēsiet 500.00 EUR 

Atsakoties no ceļojuma pēc 26.09. atsakoties tiek zaudēta visa summa 
 

 
 

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.  

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


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


