
Grupas vadītājs Grigorijs Salnits 

Itālija- Renesanses pērles - Milāna, Mantuja un Sabjoneta 
Zeme, kur saule dod citādu gaismu, kur laiks virzās ne uz priekšu, ne atpakaļ, bet 

paralēli, jo pagātnē ir tikpat tuvu kā šodiena. Kur māksla vienmēr bijusi vairāk nekā 

tikai dažu dīvainīšu pašizteikšanās. Zeme, kurā ēdieni ir tik garšīgi, ka par tiem 

gardāku nav nekur citur pasaulē. Itālija. Brauksim baudīt vēl vienu šis zemes pērli – 

Mantuju un tās jaunāko māsu Sabjonetu. Šoreiz vairāk uzmanības veltīsim šīm 

renesanses un manierisma dārgumu lādēm, bet pa ceļam ieskatīsimies arī Milānas 

krāšņumā.  

6 dienas, 24.05. – 29.05.2023 
668 EUR, dzīvojot divvietīgā numurā 

 
 

 

1. diena – trešdiena, 24.maijs 

Tikšanās lidostā Rīga 13.50 pie lidostas informācijas biroja. 

Lidojums Rīga–Milāna 15.55. Nolaidušies Itālijā, ar vilcienu 

dosimies uz viesnīcu un iekārtosimies tajā. Vakariņas kādā Milānas 

krodziņā. Nakts viesnīcā Milānā. 

2. diena – ceturtdiena, 25.maijs 

Brokastis viesnīcā. Tad dodamies apskatīt Milānu – lielo, 

dinamisko un dažnedažādo Lombardijas provinces galvaspilsētu, 

kultūras, mākslas, modes un finanšu centru. Nevaram šoreiz pagūt 

visu, tādēļ iepazīšanas pastaigai izvelēsimies pilsētas ikoniskākos 

objektus. Noteikti apstāsimies pie savdabīgās un elegantās 

katedrāles (Duomo), kā arī baudīsim Katedrāles laukuma 

majestātisko ansambli, ko veido Karaliskā pils un Viktora 

Emanuela galerija. Pēc tam turpināsim ar pasaules, iespējams, 

slavenāko operas teātri La Scala. Noteikti iegriezīsimies Svētā 

Ambrozija bazilikā – vairāk nekā tūkstoš gadu vecā dažādu stilu 

ēkā, kas glabā vairāku laikmetu mantojumu. Pašreizēja svētnīca 

celtā 11. gadsimta, bet saglabājot 4. gadsimta plānojumu. Šeit 

atdusas Sv. Ambrozijs – baznīcas tēvs, kas īpaši uzsvēra mūzikas 

nozīmi dievkalpojumā. Sforcu pils (Castello Sforcesco) – Milānas 

valdnieku nocietināta rezidence, kuras noformēšanā piedalījies arī 

Leonardo da Vinči.  

Noslēgsim dienu pie Milānas centrālas stacijas – 1931. gada 

arhitektūras pieminekļa. Šī Itālijas premjerministra un diktatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tūrisma un transporta kompānija 
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Benito Musolīni valdīšanas laikā būvētā viena no svarīgākajām 

Eiropas stacijām savulaik kalpoja arī kā režīma skatlogs. 

Ar vilcienu dosimies līdz Mantujai (aptuveni 2 stundas). 

Iekārtošanas viesnīcā, itāliskas vakariņas un mierīga nakts. 

 

3. diena – piektdiena, 26.maijs 

 

Mantuja – neliela (49 tūkst. iedz.), aizvēsturiska (jau no etrusku 

laikiem) un ar mākslas un arhitektūras mantojumu pārbagāta 

pilsēta. 2008. gadā tā kopa ar blakus esošu Sabjonetu iekļauta 

UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Savukārt Itālijas vides 

aizsardzības asociācija Legambiente Mantuju ierindojusi Itālijas 

sakārtotāko pilsētu ar tīrāko vidi reitinga pirmajā vietā.  

Gandrīz 400 gadus Mantuja plaukusi Gonzagu dinastijas 

pārvaldījumā. Gonzagi šeit izveidojuši vienu no svarīgākajiem 

renesanses centriem.  

Pēc brokastīm dosimies nesteidzīgi baudīt pilsētu.  Apmeklēsim 

vareno un iespaidīgo no 13. līdz 18. gadsimtam nepārtraukti 

pārbūvēto un papildināto Hercogu pili. Tā sevī glabā 

nepārspējamus mākslas šedevrus (šeit dzīvojuši un darbojušies 

Leonardo da Vinči, Andrea Mantenja, Donatello, Pizanello, Džulio 

Romano…). Pils nocietinātajā daļā, Sv. Jura pilī (Castello di San 

Giorgio) apskatīsim pasaulslavenās Andrea Mantenjas freskas. 

Pusdienas. 

Ieskatīsimies arī pilsētas centrā un sirdī – Mantujas katedrālē, kā 

arī citur. 

Noslēgsim dienu vienā no pilsētas skaistajiem parkiem – Vergilija 

laukumā. Lielākais Senās Romas dzejnieks Vergilijs dzimis 

netālu no mūsdienu Mantujas.  

Vakariņas un nakts viesnīcā Mantujā. 

 

4. diena – sestdiena, 27.maijs 

Brokastis viesnīcā. 

Turpināsim baudīt pilsētu. Šodien – fantastiskā Tē pils (palazzo 

del Te). Tā ir viena no Gonzagu piepilsētas villām, celta 

16. gadsimta sākumā un atzīta par izcilu manierisma arhitektūras 

paraugu. Pili projektēja un vairāk nekā 10 gadus pie tā 

noformējuma strādāja mākslinieks Džulio Romano, kurš bija 

ievērojams gan kā monumentālo un sakrālo, gan erotisko mākslas 

darbu autors…  

Pusdienas vietējā krodziņā.  

Laiks doties dabā! Ar kuģīti paceļosim pa ūdeņiem, kas šeit ir 

visapkārt, ieraudzīsim pilsētu no citas perspektīvas,  aplūkosim arī 

peldošu lotosu salu. Brīvais laiks un vakariņas. 

Nakts viesnīcā Mantujā. 

 

 

 



 

5. diena – svētdiena, 28.maijs 

Brokastis viesnīcā 

Pavadīsim dienu Sabbionetā – mazā pilsētiņā, kas kopā ar 

Mantuju ierakstītā UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. 

Vespasiāns  I Gonzaga 16. gadsimtā nodibināja jaunu pilsētu, 

būvētu pēc ideālas pilsētas principiem. 30 gadu laikā, pateicoties 

dibinātāja pūlēm, tā kļuva par ievērojamu kultūras centru. 

- Teātris (Teatro all’Antico) – pirmais mūsdienu pasaulē, 

kas būvēts tieši un vienīgi teātra vajadzībā. Otrais vecākais 

iekštelpu teātris pasaulē.  

- Galerija un Dārza pils (Galeria degli Antichi et palazzo 

Giardino). Bagātīgi dekorētā galerija speciāli būvēta 

hercoga bagātīgajai senlietu kolekcijai. Savukārt pils telpās 

skatāmi elpu aizraujoši sienas gleznojumi.  

- Katedrāle. 

- Sinagoga. Renesanses “ideālajā” pilsētā vieta bija atvēlēta 

arī “citādajiem”. Ebreju kopiena pildīja ļoti svarīgas 

finanšu, diplomātisko un arī mākslas objektu tirdzniecības 

funkcijas, līdz ar to galmam tā bija obligāti nepieciešama.  

- Hercoga pils (Palazzo ducale) – šodien pilsētas dome. 

Pēcpusdienā atgriežamies Mantujā. 

Vakariņas un nakts viesnīcā Mantujā. 

 

6. diena – pirmdiena, 29.maijs 

Brokastis viesnīcā. 

Dosimies ar vilcienu atpakaļ uz Milānu (2 stundas) un pēc savas 

gaumes pavadīsim brīvo laiku tur. Iespēja apmeklēt kādu no 

pilsētas mākslas dārgumu kolekcijām – pinakotēku Brera, 

pinakotēku Ambroziana vai Sforcas pils muzejus – vai ļauties 

šopingam Milānas veikalos un pasāžās. 

Plkst. 15.00 izbraukšana uz lidostu. 

Lidojums Milāna–Rīga 18.25. Ielidojam Rīgā 22.05. 

 
  

 

Ceļazīmes cena 668 EUR 
 

 
Papildu izmaksas: 

• apdrošināšanas cena tiks precizēta, 

• pilsētas nodoklis 4 eiro par nakti, jāmaksā uz vietas, 

• Milānas katedrāle – 13 EUR, 

• Mantuja un Sabjoneta, kombinētā biļete – 25,5 EUR, 

• kuģītis – 13 EUR, 

• vilciens Milāna–Mantuja–Milāna – ~40 EUR, 

• vilciens no lidostas uz Milānas centru – ~15 EUR. 
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. 
 

PIESAKIETIES EKSKURSIJAI: tālr. 27775764; balt-go@balt-go.lv 
Piesakoties avansa maksa 

jāveic 5 dienu laikā no 
pieteikšanās brīža 

Otrā iemaksa  
līdz 03.03.2023 

 
Pilnas summas apmaksa līdz 

04.03.2023. 

50 EUR par personu 250 EUR par personu 
 

atlikusī summa 

Veicot pirmo iemaksu, jūs piekrītat klienta līguma noteikumiem: www.balt-go.lv/lv/klienta-ligums. Vienojoties ar “Balt-
Go”, iemaksu grafiks var būt citādāks. 

mailto:balt-go@balt-go.lv
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Atteikšanās no ceļojuma: 

Atteikšanās datums līdz 03.03.2023. 03.03. – 

03.04.2023. 

Atsakoties no ceļojuma pēc 03.04.2023., 

tiek zaudēta visa iemaksātā nauda 

Zaudētā summa 50 EUR 300 EUR 

Iemaksāto summu (bez 50 eiro pirmās iemaksas) iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties šajā 

ceļojumā. 
  
Informējam, ka tad, ja dažādu slimību, epidēmiju vai nepārvaramas dabas katastrofu gadījumā plānotais ceļojums 
no SIA “Balt-Go” neatkarīgu iemeslu dēļ nebūs iespējams, klientu iemaksātā nauda tiks pārcelta uz laiku, kad 
ceļojums varēs notikt, vai arī klients varēs doties citā SIA “Balt-Go” piedāvātā braucienā. 
 
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 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
  
Uzmanību! Ceļojums tiks organizēts atbilstoši tiem sanitāri epidemioloģiskajiem norādījumiem, kas būs spēkā 
brauciena sākumā (atbilstoši katras valsts noteikumiem). 
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