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 02.05. – 09.05. 8 dienas EUR 995 
 

diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 02.05. 

Rīga – Katānija – 

Goardini Naxos 
 

 

 

 

 

 

 

*** viesnīca 

Giardini Naxos 

 5.15 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

 7.15 – 9.45 lidojums Rīga – Katānija  

 Etna – augstākais aktīvais vulkāns Eiropā (3340 m v.j.l.) un viens no augstākajiem pasaulē. Autobuss 

aizvedīs līdz augstākajam autotransportam paredzētajam stāvlaukumam, kur skatam pavērsies nelieli 

krāteri un sastingušas lavas straumes, kā arī neiztrūkstošie suvenīru kioski, kafejnīcas. Tālāk – iespēja 

doties ar pacēlāju līdz nākamajai stacijai, no kuras īpaši Etnas “busiņi” nogādās līdz vulkāna virsotnei, 

lai varētu ļauties unikālai pastaigai pa uguns Dieva Vulkāna smēdi. Jūsu labsajūtai noderēs atbilstoši 

apavi (slēgtie), vējjaka pret augstkalnu vējiem un lietiem, cepure, šalle!  

 Taormina –visgleznainākā un tūristu visapmeklētākā Sicīlijas pilsēta, kura atrodas uz 204 m augstas 

klints ar pasakainu skatu uz Jonijas jūras piekrasti.  Pateicoties izdevīgajai atrašanās vietai, Taormina 

ir Sicīlijas logs uz moderno pasauli 

 vakariņas viesnīcā (ceļojuma cenā!) 

pirmdiena, 03.05. 

Taormina – 
Katānija – 

Sirakūzas – Modika   

***viesnīca pie 

Modikas 

 Katānijas vecpilsētas apskate – Bellīnī dārzs, Piazza Stesicoro un romiešu amfiteātris Amfiteatro 

Romano di Catania, Doma laukums – Katānijas vēsturiskais centrs  

 Sirakūza – viena no nozīmīgākajām antīkās grieķu pasaules pilsētām. Pēc Romas oratora Cicerona 

vārdiem – visskaistākā pilsēta, kurā labi saglabājušās grieķu laika celtnes: daļa no Apollona tempļa, 

grieķu teātris, Arhimēda kaps u.c. Jauka ir arī Ortidžas pussaliņa ar grieķu tempļa vietā celto katedrāli, 

šaurajām ieliņām, piejūras promenādi un neskaitāmiem veikaliņiem un kafejnīcām 

otrdiena, 04.05. 
Modika – 

Kaltadžirone –  

Piazza Armerina 
 

***viesnīca pie 

Piazza Armerina 

 šokolādes pilsēta Modica (UNESCO) un šokolādes degustācija ļaus prieka hormoniem vaļu! 

 Kaltadžirone – lieliska vieta, kur, pastaigājoties pa mazajām, senajām ieliņām, izbaudīt keramikas 

mākslas skaistumu it visur, sākot no slavenajām kāpnēm (Scala di Santa Maria del Monte), līdz pat 

ielu nosaukumu apzīmējumiem, kafejnīcām, keramikas darbnīcām – veikaliņiem, baznīcām 

 ļausimies  pavārklasei sicīliešu gaumē! Kopīgi gatavojot Sicīlijas arančini – pildītās rīsu bumbas, 

izzināsim Sicīlijas virtuves noslēpumus, baudīsim kopīgas vakariņas, vīnu un lielisku kompāniju!! 

 vakariņas lauku saimniecībā (ceļojuma cenā!) 

trešdiena, 05.05. 
Aidone – Piazza 

Armerina – 
Agrigento  

 

***viesnīca 

Agridžento  

 La Villa Romana del Casale (UNESCO) – viens no pēdējo gadu nozīmīgākajiem arheoloģiskajiem 

atradumiem, kas pārsteidz ar lielisku un bagātīgu seno romiešu mozaīku kolekcija.  

 Agridžento Tempļu ieleja (Valle dei Termpli )– visiespaidīgākais sengrieķu celtniecības komplekss 

ārpus Grieķijas 

 Turku kāpnes (Scala dei Turchi) – izteikti baltās akmeņainās klintis ir fantastiski skaists dabas 

veidojums, kas saulainā dienā  kontrastē ar tirzkīza krāsas jūras ūdeni un debesīm 

 vakariņas viesnīcā (ceļojuma cenā!) 

ceturtdiena, 06.05. 
Agridžento –

Marsala – Eriče – 

Castellamare del 
Golfo 

***viesnīca 

Castellamare del 
Golfo 

 Marsala – mājvieta stiprajam vīnam, ko šeit ražo jau kopš 18.gs. Viesosimies vīna darītavā, lai 

izzinātu pasaules slavu ieguvušā Sicīlijas tradicionālā vīna rašanās vēsturi un izjustu garšas nianses 

 Eriče – pasakaina kalnu pilsētiņa ar patīkamu viduslaiku auru šaurajās ieliņās un Trapani pilsētu pie 

kājām 

 Castellamare del Golfo – neliela, ainaviska, pilsētiņa, kurā vēl saglabājusies “autentiskās” Sicīlijas 

sajūta. Savulaik šajā vietā, ko no vienas puses sargāja kalnu nogāzes, no otras puses – jūras līcis, 

atradās zvejnieku ciemats. Nosaukumu pilsētiņai devis viduslaikos tapušais cietoksnis – pils. Iespēja 

izstaigāt šauro ielu labirintus un pavakariņot kādā no krodziņiem… 



diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

piektdiena, 07.05. 
Castellamare del 

Golfo – Monreāle – 

Palermo  
*** viesnīca 

Palermo 

 Monreāles katedrāle – greznā normaņu–arābu stilā veidotā benediktīniešu abatija netālu no Palermo, 

kuru Sicīlijai atstājis normaņu karalis Viljams II 1172. gadā. Katedrāles telpās vizuļo sicīliešu un 

bizantiešu mākslinieku darinātās mozaīkas 

 Palermo – Sicīlijas galvaspilsēta, kas slavena, pateicoties arābu– normāņu kultūras mantojumam. 

Izvietojusies dabas veidotā amfiteātrī, tā tiek dēvēta arī par Conca d’Oro jeb Zelta gliemežvāku. 

Palermo tirgus –  Vucciria un Palazzo Reale –Sicīlijas parlamenta sēdeklis 

sestdiena, 08.05. 

Palermo – Čefalu – 
Aci Treca 

 

*** viesnīca pie 

Katānijas 

 Čefalū – saukta par Sicīlijas pērli... maza, vēsturiska, šaurām ieliņām caurvīta pilsētiņa, kura ik gadu 

piesaista tūkstošiem tūristu. Viens no populārākajiem apskates objektiem – Čefalū katedrāle, ar tās fonā 

esošo pilsētas rotu – klinti galvas formā 

 sestdienas vakars mītiem un leģendām apvītajā Katānijas piekrastes mazpilsētiņā Aci Treca. Tieši 

šeit norisinājušies Homēra episkās poēmas “Odiseja” notikumi un atrodas vieni no Itālijas 

slavenākajiem faraglioniem, sauktiem par “ciklopu salām” 

svētdiena, 09.05. 
Catania – Rīga 

 agra izbraukšana no viesnīcas 

 10.35 – 14.55 lidojums Katānija – Rīga  
 

Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 160 

Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 965 

  
Ceļazīmes cenā ietilpst  

 lidojums Rīga –Katānija –Rīga (ekonomiskā klase);  

 lidostas nodokļi, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; 

 viena vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā; 

 nakšņošana un brokastis –*** un **** viesnīcās divvietīgās 

istabās ar dušu un WC; 02.05., 04.05., 05.05. vakariņas viesnīcā 

 veselības apdrošināšana; IMPRO grupas vadītāja, vietējā gida 

pakalpojumi latviešu valodā 

Ceļazīmes cena neietilpst  

 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates 

objektos, pusdienas, personīgie izdevumi 

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 02.03. EUR 375 līdz 02.04. atlikusī 

summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur 

tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

 

Iespējamās papildizmaksas                        EUR         

Etna kompleksā biļete 67 

Taormina grieķu amfiteātris  10 

Sirakūzas arheoloģiskais 

komplekss 

10 

 Doma baznīca 2 

Modika Šokolādes muzejs 4 

Agridžento Tempļu ieleja 15  

lauku saimniecība 

Il Drago 

Arančini gatavošanas 

meistarklase 

15 

La Villa Romana 

del Casale 

Romiešu mozaīku 

komplekss  

15 

Marsala vīna degustācija 10 

Monreāle katedrāle un  klosteris 10  

Sicīlija baznīcas no 3 

*tabulā minētas 2020.gada cenas  

 

 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 02.03. pēc 02.03. pēc 02.04. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 335 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 16.04. iespējams pāradresēt citai personai,   ura 

vēlas doties minētajā ceļojumā 

 

 

 

 

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! 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         

                      

 

IMPRO 

RLB namā Merķeļa ielā 13 – 122  
tālrunis: 67221312, fakss: 67221256 
e-pasts: impro@impro.lv 

skype: impro.info  

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 

 


