~1565km pa
Džuzepes pēdām Sicīlijā :)
09.09.2019. – 18.09.2018.

Informācija
10 dienas/ 9 naktis
par
*Izlidošanas /ielidošanas laiki norādīti atbilstoši katras valsts vietējam laikam. naktsmītnēm
Laika starpība Latvijai ar Itāliju viena stunda atpakaļ.
un
ēdināšanu
1.diena
09.09.2018.
Svētdiena

Satikšanās Rīgas lidostā ~05:30
Lidojums: Rīga – Katānija 07:10 – 09:35
Sveika Sicīlija! Labākā vieta no kuras sākt
iepazīt zemi – Tirgus ☺!
Zivju tirgus, kas tiek uzskatīts par labāko visā
Itālijā, tirgus vidū atrodas leģendārā ēstuve –
Antica Marina, viss vienkāršāks par vienkāršu -

Viesu māja
Scabardero
Sirakūzās
brokastis

papīra galdauti, papīra salvetes, pasūti austeres
un tās turpat no tirgus arī atnes, turpinājumā Doma laukums, no kura sākas viena no
skaistākajām Katānijas ielām Via Etnea – ar
daudzām baroka arhitektūras stilā celtām ēkām,
kafejnīcām, veikaliņiem.
Vakara jau iepazīstam Sirakūzas ~ 80km ☺

2.diena
10.09.2018.
Pirmdiena

3.diena
11.09.2018.
Otrdiena

Sirakūzas – Noto – Caltegirone - Agrigento
Izbraucam ~09:00
Šodien pa ceļam vispirms iepazīsim Noto, kuru
1693.gada zemestrīce noslaucīja no zemes virsas
un pilsēta tika uzcelta no jauna - baroka stilā,
kas tajā laikā Sicīlijā bija ļoti izplatīts, no
2002.gada Noto iekļauta UNESCO vēsturiskajā
mantojumā. Nākamā šodien Sicīlijas keramikas
galvaspilsēta Kaltadžirone (Caltagirone), kas
slavena ar kāpnēm, tās vislabāk aplūkot, kāpjot
augšup, nevis lejā, jo tikai tā iespējams novērtēt
ar roku apgleznoto keramikas flīžu greznos
motīvus uz 142 pakāpieniem ☺.
Viesnīcā būsim ~19:00. Šodien 280km.
Šodien uz vietas iepazīstam apkārtni ☺
Pabrokastojam un dodamies iepazīt Valle dei
Templi jeb tempļu ieleju, kas atrodas Agrigento
un ir iespaidīgs sengrieķu celtniecības
komplekss ārpus Grieķijas.
Apskatām Scalai de Turchi – sniegbaltās
klintis, pludmale akmeņaina, paplunčājamies un
atgriežamies residencē ~ 16:00. Atpūta pie
jūras/baseina.
Nobrauksim ~ 40km.

4.diena
12.09.2018.
Trešdiena

Agrigento – Marsala – Erice – Palermo
Pēc viesošanās Marsalu, kas ir sāls ieguves
pilsēta, pa sāls ceļu gar jūras krastu dosimies uz
Trapani un, tad jau augstāk uz pasakainu kalnu
pilsētiņu Eriči.

Residence
Hotel
Antica Perla
Ar virtuves
stūrīti
numurā
brokastis

Residence
Hotel
Antica Perla
Ar virtuves
stūrīti
numurā
brokastis

Viesnīca
Hotel Bel
3***
brokastis

Eriče – viduslaiku pilsētiņa pašā kalna malā, te
jānobauda vietējais salduma – genovesi, bulciņa,
pildīta ar krēmu, kuru pasniedz siltu.
Viesnīcā pie Palermo būsim ~19:00.
Kopā ~320km

5.diena
13.09.2018.
Ceturtdiena

Izbraucam ~ 09:00 rīta cēliens Palermo Sicīlijas galvaspilsētā, pabaudīsim Palermo
tirgus Vucciria atmosfēru, izstaigāsim vēsturisko
centru, interesentiem būs iespējams ielūkoties
kapucīnu katakombās....
Pēcpusdienā meklēsim veldzi Mondello
pludmalē līdzās Palermo, atgriešanās viesnīcā ~
19:00

Viesnīca
Hotel Bel
3***
brokastis

Šodien nobrauksim ~ 60km.

6.diena
14.09.2018.
Piektdiena

7.diena
15.09.2018.
Sestdiena

Izbraucam 09:00 diena uz Cefalu, Sicīlijas
mazpilsētu pērle, mazā, vēsturiskā pilsētiņā jūras
krastā, caurvīta mazām, šaurām ieliņām, gaidīt
gaida mūs. Brīvais laiks 12:00 - 17:00 ☺
Gar piekrasti baudot fantastiskos skatus traucam
līdz nākamajai nakšņošanas vietai ~200km, pa
dienu kopā 330km.
Brīvs rīta cēliens atpūtai pie baseina izbraucam
13:00, vispirms viesojamies Savokā, mazā,
šarmantā ciematiņā, kurā pārņem sajūta, it
kā laiksbūtu apstājies. Tā vien gribas izstaigāt
visas līkumainās un akmeņainās ieliņas, baudīt
klusumu, šeit dzīvo vien ~1800 iedzīvotāju. 1970gados šeit uzņemtas ainas filmai “Krustēvs”.
Pēcpusdienu veltīsim Taorminai vienai no
Sicīlijas romantiskākajām pilsētām un tūristu
apmeklētākajām, ļausimies mierīgai pastaigai pa
Taorminas vecpilsētu.
Šodien kopā nobrauksim ~ 85 km.

8.diena
16.09.2018.
Svētdiena

Izbraucam 9:00
Rīta pusē ceļš ~ 16km mūs ievedīs dabas parkā,
vispirms apskatīsim Alkantares upes dabas
parkā pie ūdenskrituma, Alkantaras upes aiza,
saskaroties ar ūdeni lava izveidojusi bazalta
klinšu veidojumus, piestāsim apskatīt.
Pēc tam izbrauksim loku caur Etnas nacionālo
dabas parku. Līdz Etnai ~75km, brauksim līdz
pacēlēja funikuliera apakšējai stacijai
1910m.v.j.l., pastaigāsim pa Silvestra krāteri.
Tie, kas vēlēsies varēs pacelties ar funikulieri līdz
2500m.v.j.l. (izmaksas 30eur).
Noslēgumā piestāsim iepirkšanās centrā Porte
di Catania. Kopā ~ 180km.

Viesnīca
Sicīlijas
laukos
La Terra Dei
Sogni
ar brokastīm
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9.diena
17.09.2018.
Pirmdiena

09:00 braucam salai cauri pa viduci ☺
Pa ceļam ~ 130km 1,5h kafijas pauze Ennā – kas
kopš vēsturiskiem laikiem bijusi pēdējā Sicīlijā
iekarotā pilsēta. Viena no iespaidīgākajiem,
dabiskajiem cietokšņiem pasaulē! Viena no
senākajām apdzīvotākajām Sicīlijas pilsētām – nu
ko dodamies lūkot ☺

Nakts viesu
mājā
Terrasini
līdzās jūrai
bez
brokastīm

Terrasini – esam klāt ~ 15:00
Brīvs vakars atpūtai ciematā, krodziņos vai jūras
viļņos.
Kopā ~ 230km

10.diena
18.09.2018.
Otrdiena

Kopā ar saullēktu transfērs uz lidostu ~04:00/
~ 18km.
Lidojums:
Palermo – Bergamo 06:30 – 08:15
Bergamo – Rīga 10:25 – 14:05
Brīvs vakars atpūtai no atpūtas jau savās mājās

Sveikas
mājas esam
atgriezušies!

☺

☺

! Izmaksas personai 865EUR.
! Pirmā iemaksa 165EUR līdz 15.02. - vietu skaits ierobežots, maksimums 16 ceļotāji, tāpēc rezervē
vietu savlaicīgi.
! Līdz 15.04.2018. iemaksa - 150EUR
! Līdz 15.06.2018. iemaksa - 150EUR
! Līdz 15.07.2018. iemaksa - 200EUR
! Līdz 15.08.2018. maksājums - 200EUR
Izmaksās iekļauts:
* Avio pārlidojumi Rīga – Catānija un Palermo – Bergamo – Rīga / AirBaltic un Ryanair.
* 2 rokas bagāžas: somai/koferim 40x 55x20 cm 10kg un rokas somiņai svars nenoteikts 30x20x20 cm.
Viesnīcas atbilstoši ceļojuma programmai /vai līdzvērtīgas:
* 1 nakts Sirakūzās ar brokastīm Viesu māja Sbarcadero.
* 2 naktis Agridžento ar brokastīm Residence Hotel Antica Perla 3*.
* 2 naktis Palermo apkārtnē ar brokastīm Hotel Bel 3*.
* 3 naktis Sicīlijas laukos ar brokastīm Residence La Terre Dei Sogni 3*.
* 1 nakts viesu mājā Terrasini pie Palermo lidostas bez brokastīm.
* Transporta izdevumi pārvietojoties uz vietas ar 9-vietīgu busu Sicīlijā, kopā nobrauksim
~1560km,
* Šoferis un grupas vadītājs vienā personā - Dace Ķirķe ☺
Iespējamās papildus izmaksas saskaņā ar programmu:
* funikulieris Taorminā ~6eur;
* Kapucīnu katakombas Palermo ~3eur.
* Alkantaras aiza ~ 2eur,
* Agridžento Tempļu ieleja ~ 10eur,
* Suvenīri, papildus ēdināšana, izņemot programmā minētās brokastis u.c. personīgie izdevumi.
* Nododamā 20kg bagāža atpakaļlidojumiem (ja nepieciešams) pasūtot uzreiz 50EUR.
Pievērs uzmanību:
1. Ceļošanai izmantojam tikai PASES! Pases, kas izdotas līdz 2002. gada 30. jūnijam, ceļošanai nav
derīgas! Arī pases, kas izdotas no 01.07.2002. - 19.11.2007. un kuru derīguma termiņš ir 50 gadu nav
derīgas ceļošanai.
Uz drīzu tikšanos!
Jūsu Dace Ķirķe
Tālr. +371 29474846
www.tavsgids.lv

