
Valstis: Itālija, Šveice
SALUTI – TIČINO UN PJEMONTA!
ORTAS EZERS – NOVENTA DI PIAVE OUTLETS – PJEMONTAS VĪNU DEGUSTĀCIJA –
MADŽORES EZERS – SKAISTĀ SALA (ISOLA BELLA) – MĀTES SALA (ISOLA MADRE) –
KUĢĪŠI PA EZERIEM – NOVARA – KOMO EZERS – LUGANO – SANSALVATORES KALNS –
ČESKY KRUMLOV
16.04. – 23.04.2023. 
8 dienas / Visas naktis viesnīcās
Ceļojuma cena: € 459

1.diena. 16.04. “Pretim nezināmajam…”
Izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļa – Lietuva, Polija. Ierašanās viesnīcā Čehijā, Brno.
2.diena. 17.04. “Nedaudz no iepirkšanās priekiem…”
Brokastis. Izbraukšana uz Noventa di Piave dizaineru outleta pilsētu – iepirkšanās svētki, daudzie brendu
veikali, kuri veido nelielu pilsētiņu ir tipiski Itālijas iepirkšanās kultūrai. Brauciens uz viesnīcu pie Novaras pilsētas.
Vēlu vakarā, naktī ierašanās viesnīcā.
3.diena. 18.04. “Mazākais no trim ezeriem…”
Brokastis. Braucam uz Ortas ezeru – Madžores ezera mazā māsa, ne mazāk glīta, ne mazāk valdzinoša, ne
mazāk mierinoša….Neliels brauciens ar kuģīti pa mirdzošajiem ezera ūdeņiem – tālāk uz uz nelielo ezera
saliņu – San Džulio, uz kuras atrodas neliela municipalitāte un senā San Džulio bazilika. Atpūta un pastaiga.
Atgriešanās uz cietzemes un vīnu degustācija Novaras reģionā. Baudām labāko, ko sniedz Pjemontas kalnu un
ezeru maigais klimats. Saluti! Nakts viesnīcā pie Novaras pilsētas. 
4.diena. 19.04. “Madžores ezera salas un baroks…”
Brokastis. Vēl viena diena pie ezera! Madžores ezers - dārzu, villu un ziedošā paradīze – otrs lielākais ezers
Itālijā. Stresa pilsēta , dodamies ar kuģīti uz Skaisto salu (Isola Bella) ar Borromeo villu. Uz nelielās salas, 400
m no Stresa pilsētas, pie neliela zvejnieku ciemata izvietojusies Borromeo ģimenes baroka pils un parks. Katru
mēnesi krāšņi zied kāda puķe, augs, koks… nekad te netrūkst krāsas, netrūkst dabas pārpilnības. Tālāk mūsu
ceļš vedīs uz Mātes salu (Isola Madre). XVI gs.te Borromeo dzimta sāk audzēt citruskokus, veidojot ziedošu
dārzu uz ezera, XIX gs,izveidots angļu dārzs, kurš joprojām tiek uzskatīts par vienu no labākajiem šī stila dārziem
Itālijā. Mūsdienās tas ir liels botāniskais dārzs. Atpakaļ ar kuģīti peldam uz Stresa pilsētu.
Vakaru pavadām Pjemontas otrā lielākajā pilsētā – Novarā. Kādreizējā Romas impērijas Novaria, Jūlija Cēzara
dibināta, kuru mūsu ēras IV gs,izposta Magnuss Maksims. Vēlākos gadsimtos piedzīvojusi Attilas uzbrukumus,
atdzimst XII gs. Novāras grāfu valdīšanas laikā. Pilsētas centrs - pils komplekss Broletto no Viskonti un Sforcu
laikiem kā majestātisks atgādinājums par Lombardijas līgas un viduslaikiem. Atgriešanās viesnīcā.
5.diena. 20.04. “Komo un Lugano ezeru vēstures ainas…”
Brokastis. Un vēl divu ezeru un vēstures diena… Komo ezers – trešais lielākais Itālijā un viens no dziļākajiem
Eiropā. Komo - senā gallu pilsēta Comum, Romas impērijā iekļaujas mūsu ēras II gs.p.m.ē , pilsētas nozīmība ar
katru gadu pieaug un jau mūsu ēras IV gadsimtā pilsētā bija savs bīskaps. Izpostīta XII gs.cīņās pret Viskonti,
vēlāk atjaunota un mūsdienās ir viens no populārākajiem tūristu mērķiem Z Itālijā. Pārbrauciens uz Šveici, līdz
Lugano – tāda pat nosaukuma ezera krastos. Lielākā itāļu valodā runājošā pilsēta ārpus Itālijas. No IX gs. aktīva
tirdzniecības pilsēta. Lielisks un vienmērīgs klimats, skaistā ainava, tas viss padara Tičino kantona pilsētu par
lielisku atpūtas un pastaigu vietu. Pēcpusdienā iespēja uzbraukt ar funikulieri SanSalvatores kalnā (909 m virs
pilsētas), lai no panorāmas terases, pārlūkotu Itālijas/Šveices kalnu – ezeru panorāmas valdzinājumu. Vakarā
atgriešanās viesnīcā.
6.diena. 21.04. “Dolomītu Alpu panorāma un termālais baseins…”
Brokastis. Izbraukšana uz Brixenu 412 km. Termālie baseini (3 h) ar skatu uz garāko Alpu nobraucienu Dolomīta
Alpos, pēc izvēles vai varat veltīt laiku kādreizējās bīskapijas centra – bīskapa pils un katedrāles un baroka
laikmeta apbūves un apskatei. Vai mierīgā pastaigā veikt pirkumus kāda no daudzajiem pilsētas veikaliem. Nakts
viesnīcā pie Lincas (Austrija).
7.diena. 22.04.“Noslēpumi šaurajās Česky Krumlov ieliņās…”
Brokastis. Izbraukšana uz Česky Krumlov. Iepazīšanas, vietējā gida pavadībā, ar vienu no romantiskākajām
Bohēmijas pilsētām. Līkumotajos Vltavas upes krastos, viduslaiku ieliņu tīklojums nespēj atstāt nevienu
vienaldzīgo. Brīvs laiks pusdienu pauzei. Nakts viesnīcā Katovicē
8.diena. 23.04. „Ar Itālijas krāsām un gāršām uz mājām!..”
Brokastis. Laiks ceļā. Polija, Lietuva. Vēlu vakarā, naktī ierašanās Rīgā.

Samaksas kārtība:



• Avansa iemaksa slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa: 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.

Ceļojuma cenā ietilpst:
• brauciens ar komfortablu autobusu (WC,TV, kondicionieris) 
• transporta un ceļa izdevumi,
• nakšņošana, 2* vai 3* viesnīcās, viesu namos pēc programmas, 2-3-vietīgos numuros ar ērtībām (WC,
duša/vanna numurā), ierašanās laiks nakts mītnēs atkarīgs no maršruta specifikas, laika un ceļa apstākļiem,
• brokastis (*paredzētais brokastu laiks no pl.7-8., brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās nakts mītnē, pēc
grupas vadītāja norādījuma), 
• grupas vadītāja pakalpojumi

Piemaksas un papildus izdevumi:
• piemaksa, ja nepieciešams vienvietīgs numurs viesnīcā 175 €
• piemaksa par papildvietu autobusā 160 €
• ieejas biļetes muzejos, izklaides pasākumos
• pilsētas sabiedriskais transports
• AAS "BALTA'' medicīniskā apdrošināšana 7.20 € (65 - 69 gadu vecumā 14.40 €; 70 – 75 gadu vecumā 22.80
€ )
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana (ar COVID risku) 19.60 € (65 - 69 gadu vecumā 33.60 €; 70 – 75
gadu vecumā 52.00 € ).
• AAS “BALTA” medicīniskā apdrošināšana SENIORIEM (75+) 24.00 €

Papildus izdevumi izbraukuma ekskursijām pēc izvēles:
Izbraukuma ekskursija „Mazākais no trim ezeriem” 35 €; Izbraukuma ekskursija “Madžores ezera salas un
baroks” 35 €; Ekskursija “Komo un Lugano ezera ainas” 35 €, ekskursija ar vietējo gidu Česky Krumlov – 10 €
Pilna izbraukuma ekskursiju paketes cena 115 €. IZDEVĪGI: iegādājoties pilno izbraukuma ekskursiju
paketi pirms ceļojuma cena 100 €, bērniem līdz 14g. 80 €.
Ieejas biļetes nav iekļautas izbraukuma ekskursijas cenā un tiek apmaksātas uz vietas.
*Izbraukuma ekskursijas dienā papildus samaksā ir iekļauts – degviela, maksas ceļi un ceļu nodokļi, stāvvietas,
gida vai grupas vadītāja pakalpojumi.

Izmaksas apskates objektiem, pasākumiem un ekskursijām:
SanSalvatore kalns – 30 CHF; Kuģītis Ortas ezerā – 10 €; Kuģītis pa Madžores ezeru, Borromeo pils un Mātes
sala – 34 €; Aquaarena termālie baseini Brixenā – 26,50 €; Pusdienas Itālijā ar mājas vīnu 25 €; Pusdienas Šveicē
– 30-35 CHF; pilsētas nodevas.
2022. gada izmaksas

Atcerieties, ka...

• Pirms ceļojuma uz Jūsu noradīto e-pastu tiks nosūtīts ceļojuma dokuments (vaučers) ar visu nepieciešamo
informāciju par ceļojumu (autobusa numurs, grupas vadītāja tālruņa numurs un praktiskie ieteikumi).
• Minimālais skaits grupā 33 tūristi, ja ceļotāju skaits ir mazāks, lai ceļojums notiktu, tiek piedāvāts brauciens ar
mazāku vietu skaitu autobusu (iespējams bez WC).
• Minimālais skaits izbraukuma ekskursijās 30. 
• Tūroperators ir tiesīgs mainīt ekskursiju secību ceļojumā.
• Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var
mainīties.
• Ja ceļojumā dodaties viens un nav ar ko kopā izvietoties viesnīcas numurā, tad ir jāpiemaksā par vienvietīgu
numuru.
• Grozījumi programmā un cenā iespējami LR normatīvo aktu ietvaros.
• Iespējamas nelielas grafika izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem
apstākļiem, (piemēram nelabvēlīgu ceļu satiksmes situāciju)

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti:
• LR pilsoņa vai nepilsoņa pase, kas izdota pēc 2002.gada 30.jūnija un ir derīga vismaz 3 mēnešus pēc
atgriešanās. Ja nepieciešamas vīzas, pasē jābūt brīvai vietai, kur tās ielīmēt.



• Latvijas pilsoņa personas apliecība ir izmantojama kā ceļošanas dokuments Eiropas Savienības, Eiropas
Ekonomiskās zonas valstu un Šveices Konfederācijas teritorijā.
• Ceļojumā nav nepieciešamas obligātās medicīniskās formalitātes.
Klienta iemaksātās naudas apdrošināšanas līgums NR 764210220, AAS "BALTA"

Operators: SIA Ozolciems Tūre                                  Klienta paraksts

 

 

 

____________________________                           ___________________________

 


