Toskāna –
bauda dvēselei!
28.06.2018. – 07.07.2018.
Datumi

1.diena
28.06.2018.
Ceturtdiena

2.diena
29.06.2018.
Piektdiena

3.diena
30.07.2018.
Sestdiena

Ceļojuma programma
Tikšanās Rīgas lidostā 09:00
Lidojums:
Rīga – Bergamo 10:40 – 12:20
Auto nomas formalitātes lidostā un
ceļojums var sākties, šodien pieveiksim
~450km, pa ceļam lielveikala
apmeklējums. Esam klāt Paganico~19:00.

Tenuta di
Paganico
Via della
Stazione 10
Paganico,
Toscana
Sk.attēlā.

Atpūtas diena - pabrokastojam,
iepazīstam apkārtni un dodamies
~ 40min brauciena attālumā uz Marina
Di Grossetto, kas atrodas Tirēnu jūras
krastā. Diena jūras/saules glāstos ☺
Kopā pa dienu ~80km.

Tenuta di
Paganico
Via della
Stazione 10
Paganico,
Toscana

Izbraucam ~09:00 šodien trauksim pa
vīnaceļu gar ciprešu alejām no
Montalčīno līdz Montepulčiāno, pa
ceļam piestāsim Pienzā.
Toskāna ir slavena ne tikai ar vīnu, bet
arī ar aitas sieru jeb pecorīno.
Montepulčiāno uzņemta ainas filmai
Krēsla.
Dienas noslēgumā Kortona, kur uzņemti
kadri filmai „Zem Toskānas saules”
Kopā novirpuļosim ~240km.

Izbraucam 09:00 vispirms līdzTherme di
Saturnia, plunčājamies 10:30 ~ 12:00
Bezmaksas objekts ☺

4.diena
01.07.2018.
Svētdiena

Informācija
par
naktsmītnēm

Civita Bagnoregio ar pārējo pasauli šo
stāvā kalna vecpilsētu, kas majestātiski
un negaidīti paceļas vulkāniskās,
brūngani pelēkās zemes pakalnu un ieleju
vidū, saista vien 300 metrus garš gājēju
tilts. Šeit mīt vien nepilns desmits
patstāvīgo iedzīvotāju.Ieeja 2eur.
Noslēgumā vakarēšana kādā krodziņā
Bolsenā pie tāda paša nosaukuma
vulkāniskas izcelsmes ezera.
Šodien kopā ~ 280km.

Tenuta di
Paganico
Via della
Stazione 10
Paganico,
Toscana

Tenuta di
Paganico
Via della
Stazione 10
Paganico,
Toscana

Izbraucam ~ 10:00
Sjēnas katedrāle viena no skaistākajām
ēkām Toskānā, mēdz teikt, ka ieejot
Katedrālē Jūs varat sasniegt debesis.
5.diena
02.07.2018.
Pirmdiena

Tenuta di
Paganico
Via della
Stazione 10
Paganico,
Toscana

Pēcpusdienā Sandžiminjano pilsēta,kas,
pateicoties saviem torņiem, tiek dēvēta par
'Itālijas Manhetenu'. Izstaigāsim šauro ielu
labirintus, mēģinot saskaitīt 12.gs. un
13.gs. celtos dižciltīgo ģimeņu torņus.

6.diena
03.07.2018.
Otrdiena

7.diena
04.07.2018.
Trešdiena

8.diena
05.07.2018.
Ceturtdiena

9.diena
06.07.2018.
Piektdiena

Izbraucam ~10:00, šodien mainām arī
apmešanās vietu un pārbraucot pa
ceļamiegriezīsimies
viesospie
Pisas
torņa,kas realitātē ir vēl „slīpāks” kā
redzams neskaitāmās tūristu fotogrāfijās ☺

Montecatini
Terme
3* viesnīca ar
brokastīm

Pārbraucam un nākamas naktis pavadām
Montekatīni–nelielā, senlaicīgā pilsētā
Toskānā, kas ir slavena ar tās termālajiem
avotiem - 8 avoti, kuru pazemes dziļums ir
aptuveni 1000 m. Avoti sasniedz virspusi
vienā vietā – Ponterajas pakalna piekājē.
Ūdeni no pieciem avotiem izmanto
dzeršanai, bet pārējo trīs avotu ūdeni –
dūņu dziedniecībai un minerālvannām.
Atpūtas diena, kuru veltīsim apmeklējot
termālos baseinus☺
http://www.termemontecatini.it
Ieeja ~13eur.
Cinque Terre– piecu mazu ciematu grupu
Vidusjūras piekrastē Itālijas rietumu daļā.
Baudām mazos ciematus no jūras puses,
izbrauciens ar kuģīti, par gala pieturu
izvēlamiesMonterosso
AlMare, kuras
pludmalē baudām siltos saules starus ☺.
Kopā ~ 300km
Montekatīni – Sirmione ~300km ~ 3h
Sirmione – Bergamo ~ 100km ~ 1,20h
Atvadām Gardas ezers, pabaudīsim
Sirmioni ezera dienvidu piekrastes
pilsētiņu. ☺

Montecatini
Terme
3* viesnīca ar
brokastīm

Montecatini
Terme
3* viesnīca ar
brokastīm

Bes Hotel
pie Bergamo
ar brokastīm

10.diena
07.07.2018.
Sestdiena

Lidojums:
Bergamo – Rīga 10:25 – 14:05

Sveikas
mājas!

! Izmaksas personai 825EUR.
! Pirmā iemaksa 225EUR līdz 15.02. - vietu skaits ierobežots, maksimums 12 ceļotāji, tāpēc rezervē
vietu savlaicīgi..
! Līdz 15.03.2018. iemaksa - 150EUR
! Līdz 15.04.2018. iemaksa - 150EUR
! Līdz 15.05.2018. iemaksa - 150EUR
! Līdz 15.06.2018. maksājums - 150EUR
Izmaksās iekļauts:
* Avio pārlidojumi Rīga – Bergamo - Rīga.
* 2 rokas bagāžas: somai/koferim 40x 55x20 cm 10kg un rokas somiņai svars nenoteikts.
* 5 naktis bioloģiskā lauku saimniecībā/villa ar baseinu /aprīkotu virtuvi Paganico.
* 3 naktis Montecatini Therme ar brokastīm
* 1 nakts viesnīca pie Bergamo ar brokastīm.
* Transporta izdevumi pārvietojoties uz vietas ar 9-vietīgu busiņu.
* Šoferis un grupas vadītājs vienā personā - Dace Ķirķe☺
Iespējamās papildus izmaksas saskaņā ar programmu(2017.gada izmaksas):
* Funikulieris Montecatini 7eur.
* Termālie baseini 13eur.
* Kuģītis Cinque Terre 12eur.
* Dzīvojot lauku saimniecībā ierosinājums “samesties” 5-7 eur ik dienu kopīgām maltītēm ☺
* Suvenīri, papildus ēdināšana, izņemot programmā minētās brokastis u.c. personīgie izdevumi.
* Papildus nododamā bagāža (ja nepieciešams atpakaļlidojumam) pasūtot uzreiz 20kg/ 25eur.
Pievērs uzmanību:
Ceļošanai izmantojam tikai PASES!
Uz drīzu tikšanos!
Jūsu Dace Ķirķe
Tālr. +371 29474846
www.tavsgids.lv

