Eiropas kokteilis. Klasiskā Itālija ar atpūtu
Francijas Rivjērā
Venēcija - Montekatini Termē kūrortpilsēta - Sjēna - Toskānas
kultūras un mākslas centrs – Florence - Roma - Kannas - Nica Atpūta pie jūras - Antibes - Monako - Sirmione (Gardas ezers) Swarovski muzejs
Izbraukšanas datums: 14.07.2019 (10 dienas / visas naktis
viesnīcas)
1. diena.
Izbraukšana no Rīgas. Laiks ceļā: Latvija, Lietuva, Polija. Nakts viesnīcā Polijā pie Čehijas robežas.
2. diena.
Brokastis viesnīcā. Čehija, Austrija, Itālija. Ceļš uz Itāliju caur kalnu „paradīzi”, burvīgas ainavas, skaisti dabas
skati. Īsas pieturas kalnos, foto pauzes. Ierašanās viesnīcā Venēcijas rajonā (Itālijas ziemeļos).
3. diena. Venēcija.
Brokastis viesnīcā. Brīnumainā un valdzinošā Venēcijā. Pilsēta uz ūdens ar neskaitāmiem kanālu labirintiem.
Kruīzs ar kuģīti pa Venēcijas lagūnu un Jūs nonākat Venēcijas sirdī - Sv. Marka laukumā. Apskates ekskursija pa
pilsētu kopā ar vietējo gidu, izbaudot Venēcijas burvību un vērojot senās pilis un šauros kanālus ieliņu vietā!
Venēcijas apskate: Sv. Marka laukums, Sv. Marka katedrāle, Dodžu pils, Venēcijas simbols – Spārnotais lauva,
Rialto tilts u.c. Viena no pasaules skaistākajām un romantiskākajām pilsētām. Pēc ekskursijas var apmeklēt Dožu
pili, pavizināties ar gondolu vai izdzert kafijas tasīti Sv. Marka laukumā. Iespēja uzbraukt ar liftu Campanile zvanu
tornī, no kura paveras lieliska visas pilsētas panorāma. Ierašanās viesnīcā skaistā kūrortpilsētiņā Toskānā Montekatini Termē. Nakts viesnīcā Montikatini Termē.
4.diena. Toskāna: Sjēna – Florence.
Brokastis viesnīcā. Atpūta Montekatini Terme vai izbraukuma ekskursija Nr.1: Toskāna: Sjēna - Florence
(par papildus samaksu: 50 €).
Toskānu ainavas: Olīvu birzis, vīnogulāji un pakalni ar cipresēm, nelieli ciematiņi apkārtējo kalnu galotnēs veido tik
raksturīgo Toskānas ainavu. Pilsēta ar viduslaiku šarmu Sjēna – viduslaiku ieliņas, katedrāle - viens no
greznākajiem Itālijas dievnamiem un Toskānas gotikas pērle Kampo laukums, kurā notiek tradicionālie Palio
svētki.
Izbraukšana uz Florenci Renesanses šūpuli. Apskates ekskursija pa pilsētu kopā ar vietējo gidu: Santa Kročes
bazilika, Sinjorijas laukums, Dantēs māja, Maria del Fiore katedrāle, Vekio pils, Mediči kapella un c.. Brīvais
laiks pilsētā. Atgriešanās Montekatini Termē. Nakts viesnīcā.
5.diena. Roma.
Brokastis viesnīcā. Atpūta Montekatini Terme vai izbraukuma ekskursija Nr.2: uz Romu (par papildus
samaksu: 50 €).
"Dvēseles pilseta" - ta nosauca Romu Džordž Bairons. Apskates ekskursija pa Romu kopā ar vietējo gidu:
Kolizejs, Romas forumi, Konstantīna triumfa arka, Kapitolija pakalns, Trevīstrūklaka, Panteons, Navona laukums,
Venēcijas laukums, Sv.Pētera katedrāle. Brīvais laiks un iespēja apskatīties Sv. Pētera katedrāli. Atgriešanās
viesnīcā. Nakts Montekatini Termē.
6. diena. Kannas – Antibes - Nīca.
Brokastis viesnīcā. Brauciens pa burvīgo Ligūriju uz Francijas Rivjēru – tuvāk pie jūras, te ir siltāks klimats un
jaukas ainavas. Kannas un Antibes:
Kannas - Franču Rivjēras sirds: Kruazetas krastmala, Kinofestivālu pils, Zvaigžņu aleja.
Antibes - piejūras pilsētiņa kur dzīvoja un radīja slavenais Pikaso. Pēc vēlēšanās var apmeklēt Pikaso muzeju
Grimaldi pilī. Ierašanas Nīcā – greznuma galvaspilsēta, pasaules elitas ,iecienīta atpūtas vieta. Vakara apskates
ekskursija: Promenāde des Angles, viesnīca "Negresko", Alberta I skvērs, Masēna parks, Alberta I skvērs, tirgus
laukums un vecpilsēta, kā arīskatu laukums, no kura paveras neaizmirstams skats uz Eņģeļu līci. Nakts viesnīcā

Nīcā.
7. diena. Monako – Monte-Karlo – Eze ciematiņš.
Brokastis viesnīcā. Atpūta vai pēcpusdienā izbraukuma ekskursija Nr.3: uz Monako (par papildus
samaksu: 35 €).
Uz Monako mēs dodamies pa vienu no gleznainākajiem kalnu ceļiem – Moyenne Corniche, ar apstāšanos foto
pauzei. Iegriezīsimies burvīgajā Eze ciematiņā, kas no attāluma atgādina ērgļa ligzdu kalnā. Parfimērijas
fabrikas/muzeja "FRAGONARD" apmeklējums ar iespēju gan degustēt, gan nopirkt franču smaržu klasiku.
Monako, neatkarīgās karalistes Monako galvaspilsēta, apskates ekskursija: Monako prinča pils, Monako
katedrāle ar princeses Greisas apbedījuma vietu, Okeanogrāfijas muzejs. Monte - Karlo-azartspēļu "meka".
"Monte-Karlo" kazino interjera apskates iespēja, grandiozas spēļu zāles, kuras nomaina viena otru. Pastaiga pa
Monte-Karlo dārzu ar eksotiskiem augiem. Unikāla iespēja izmēģināt veiksmi pie spēļu galda. Atgriešanās Nicā.
Nakts viesnīcā.
8. diena. Sirmione (Gardas ezers).
Brokastis viesnīcā. Izbraukšana uz Itāliju. Ierašanās Sirmionē, laiks atpūtai pie Itālijas lielākā ezera - Gardas
ezera, kas ir populāra atpūtas vieta Ziemeļitālijā. Gardas ezera apkārtnes maigais klimats jau kopš seniem laikiem
to padarījis par tūristu iemīļotu reģionu. Apskatīsim gleznaino Sirmiones pussalu ar iespaidīgo viduslaiku pili.
Iesakām doties braucienā ar kuģīti, lai no ūdens puses aplūkot ezera burvību! Laiks atpūtai, peldei vai arī gardai
maltītei. Nakts viesnīcā Itālijā pie Austrijas robežas.
9. diena. Austrija / Swarowski kristalu muzejs.
Brokastis viesnīcā. Brauciens uz Austriju. Ceļā uz Austriju šķērsosim Brennera pāreju (1371 m augstumā).
Dienvidtiroles kalnu ceļš mūs valdzinās ar lieliskām ainavām, vīna dārziem, Alpu ieleju skaistumu, kalnu pilīm un
cietokšņu romantismu. Brauciens uz leģendāro "Swarovski" muzeju, kas ir viena no atmiņā paliekošākajām
ekskursijām. "Swarovski kristālu pasaule" pārsteidz ar oriģinalitāti un skaistumu. Muzejs izveidots kā pazemes
pasaku labirints no 13 zālēm kalnu alās. Jau pati ieeja muzejā - sūnām apaugusī alā, no kuras šļācas strūklaka,
sola neikdienišķas sajūtas.
Tālāk brauciens uz viesnīcu. Ceļš: Austrija, Čehija. Nakts viesnīcā Čehijā, Olmouc pilsētas rajonā.
10. diena.
Brokastis viesnīcā. Laiks ceļā: Čehija, Polija, Lietuva. Vēlu vakarā atgriešanās Rīgā.

Ceļojuma cena:
€ 585.00 (1 vieta autobusā)
€ 735.00 (1 vieta ar papildvietu autobusā)
€ 150.00 (piemaksa par 1-vietīgu numuru SINGL)
Standarta samaksas kārtība (ja nav paredzēti speciālie akcijas nosacījumi):
• Avansa iemaksa piesakoties ceļojumam un slēdzot līgumu 30% no ceļojuma summas.
• Atlikusī summa jāsamaksā ne vēlāk kā 20 dienas pirms ceļojuma sākuma.
Ceļojuma cenā ietilpst:
- Ekskursijas/apskate saskaņā ar programmu, izņemot ekskursijas ar norādi “par papildus samaksu”;
- Brauciens ar komfortablu autobusu (TV, WC, kondicionieris), ceļu nodokļi, autostāvvietas;
- Nakšņošana viesnīcās (2*, 3*, viesu nami. Viesnīcas “zvaigžņu” klasifikācija saskaņa ar attiecīgas valsts
standartiem). Nakšņošana 2-3- vietīgos numuros ar ērtībām un brokastīm (WC, duša/vanna numurā);
- Grupas vadītāja pakalpojumi;
Papildus izmaksas / “par papildus samaksu”:
- Medicīniska apdrošināšana nelaimes gadījumiem: 6 € (līdz 65 gadiem) / 12 € (65 +);
- izbraukuma ekskursija Nr.1: Toskāna: Sjēna - Florence: 50 €;
- izbraukuma ekskursija Nr.2: Roma: 50 €;
- izbraukuma ekskursija Nr.3: Monako karaliste: 35 €;
Iegādāties ekskursiju paketi kopā ar ceļazīmi tagad ir IZDEVĪGĀK!
“ekskursiju paketē” iekļautās Izbraukuma ekskursijas Nr.1; Nr.2; Nr.3;= Maksājot Rīgā = 120.00 € /
101.00 € - bērniem līdz 13 gadiem (12.99)
- Kuģītis līdz Venēcijai – 12 €/bērniem līdz 12g. – 10 €;
- Dožu pils – 16 €;
- Campanile zvanu tornis – 8 €;

- Gondola sešiem cilvēkiem no 80/100/120 €;
- Sv.Pētera katedrāle Vatikānā (kupols) - 5 €;
- Sabiedriskais transports Roma 1,5 €(75 min.), 7 € (dienā);
- Austiņas (audio sistēma ekskursijām sākot ar Venēciju un līdz Sirmione) – 10 €;
- Sabiedriskais transports Nicā – 1.5 €;
- Ekskursijas tramvajiņi Nicā – 8 €;
- Ekskursiju autobuss Nicā – 23 €;
- Okeanogrāfijas muzejs – 14 €;
- Prinča pils Monako – 8 €;
- Kazino Monte-Karlo (jāuzrada Pase/IeD) – 10 €;
- Pikaso muzejs (Antībes) – 6 €;
- Kuģītis apkārt Sirmiones pussalai –10 €;
- Svarovski mzejs – 17 €
SVARĪGI !!!
* Dažas dienas pirms ceļojuma uz Jūsu norādīto e-pastu Jūs saņemsiet ceļojuma vaučeri ar autobusa numuru,
grupas vadītāja kontakttālruni, bāzes viesnīcas nosaukumu un citu noderīgu ceļojuma informāciju t.s. “padomi
ceļotājiem”. Gadījumā ja Jums NAV e-pasta, lūdzam savlaicīgi griezties pie sava aģenta lai saņemtu vaučeri
drukātā formātā.
* Izbraukuma ekskursijās, kas tiek piedāvātas par papildus samaksu, ir iekļauts – degviela, ceļu nodokļi,
stāvvietas, gida pakalpojumi.
* Ieejas biļetes apskates objektos ir par papildus samaksu! Ieejas biļešu un citu papildizdevumu cenas, valūtas
kurss, kā arī programmā norādītie laiki ir orientējoši un var mainīties. Valūtu iesakām mainīt Latvijā.
* Minimālais tūristu skaits izbraukuma ekskursijās - 20 cilvēki.
* Plānotais ierašanās laiks viesnīcās tranzīta dienās ir no plkst.20:00 līdz plkst. 23:00. Iespējamas nelielas grafika
izmaiņas, vēla ierašanās viesnīcā un atgriešanās mājās sakarā ar neparedzētiem apstākļiem, piemēram,
nelabvēlīgiem ceļu satiksmes apstākļiem.
* Brokastu laiks tiek noteikts pēc ierašanās naktsmītnē, pēc grupas vadītāja norādījuma. Visbiežāk grupas
brokastu laiks ir no plkst. 07:00 – līdz 08:00, bet var būt gan ātrāk, gan vēlāk.
*Ceļojuma saturā un cenās izmaiņas iespējamas LR normatīvo aktu ietvaros.
*Ceļojuma operators ir tiesīgs mainīt ekskursiju kārtību.
Ceļojot uz ārvalstīm, savlaicīgi parūpējieties par ceļojumam nepieciešamajiem dokumentiem:
- Derīga pase vai Personas apliecība (kur tā ir izmantojama kā ceļošanas dokuments).
- Dodoties ceļojumā arī bērniem ir nepieciešama pase.
- Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) un/vai privātā veselības un dzīvības apdrošināšanas polise, kas
sedz arī repatriācijas izdevumus uz mītnes zemi personas nāves vai smagas saslimšanas gadījumā.
- Nodrošinieties ar ceļošanas dokumentu, biļešu un apdrošināšanas polises kopijām, gadījumos, ja dokumentu
oriģināli ceļošanas laikā nozaudēti.
- Atrodoties ārzemēs, īpaša uzmanība ir jāpievērš savu dokumentu, tai skaitā pases, drošībai.

