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MEŽONĪGĀ SKAISTULE 

KORSIKA un SARDĪNIJA  
 

 

 06.10. – 17.10. 12 dienas EUR 895 
diena, maršruts          notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 06.10. 

Rīga – Roma – C.veccia 

 nakts kajītēs uz prāmja 

 12:50 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim Air Baltic birojam) 

 14:50-16:55 lidojums Rīga – Roma  

 22.30 prāmis Civitaveccia – Olbija 

ceturtdiena, 07.10. 

Olbija – Nuoro – 
Orgozolo – Alghero  

 

 

***viesnīca Algēro 

 7:00 – ierašanās Olbijas ostā   

 Ortobenes kalna dīvainības – māja zem akmens, kas pabūvēta zem milzu klintsbluķa un tādēļ 

tiek saukta arī par Sēni (Il Fungo).  

 sardu tradicionālo masku Mamuthones muzejs Mamoiada miestiņā 

 apgleznoto māju pilsēta Orgozolo – vieta, kur sienu apgleznošanas tradīcijas, izmantojot 

sociālpolitiskos motīvus,  ir jau gandrīz gadsimtu senas 

piektdiena, 08.10. 

Alghero – Castelsardo – 

Capo Caccia – Alghero 

 

***viesnīca Algēro 

 Algēro (Alghero) – kataloniešu dibinātā pilsēta, saukta arī par mazo Barselonu  

 izbraukums ar kuģīti uz Capo Caccia zemesragu un Neptūna alu – lielāko jūras grotu Sardīnijā, 

kurā redzams arī izveidojies sālsūdens ezers  

 seno Sardīnijas pirmiedzīvotāju celtie megalītiskie akmens torņi – Nuragi pie Bosas 

 Ziloņa klints tiešām atgādina ceļmalā piestājušu ziloni, kas pabāzis snuķi ceļmalā 

sestdiena, 09.10. 

Alghero – S.Teresa – 

Bonifacio - Propriano 
***viesnīca Propriāno  

 11.00 – 12.00 pārcelšanās ar prāmi uz Korsiku (Santa Teresa di Gallura – Bonifacio) 

 Bonifačo – uz baltām klintīm jūras krastā celtā senā pilsēta, kura pilnīgi atšķiras no citām 

Korsikas pilsētām gan novietojuma, gan apkārtējās ainavas ziņā. Jūras pusē stāvajās klintīs 

izcirstas Aragonas karaļa kāpnes – relikvija no pilsētas aplenkuma 1420. gadā 

svētdiena, 10.10. 
Propriāno – Filitoza –

Zonza – Propriāno  
***viesnīca Propriāno 

 pirmatnējo cilvēku apmetne un menhiri Filitozā – akmens laikmeta būves un skulptūras, ar ko 

Korsika lepojas tāpat kā Anglija ar Stounhendžu  

 Bavellas pāreja – pastaiga mežonīgajos Korsikas kalnos, Caurā klints, kalnu un mežu ainavas 

(~ 4 stundas, prasa zināmu fizisku piepūli, vēlamas sporta kurpes ar stingru zoli) 

pirmdiena, 11.10. 
Propriāno – Ajacio – 

Porto  

 
 

 

***viesnīca Porto 

 Ajačo – Dienvidkorsikas (Corse du Sud) prefektūras centrs, Napoleona dzimtā pilsēta un lielākā 

pilsēta Korsikā ar francisku šarmu, ļoti atgādina Nicu. Šeit atrodas viena no plašākajiem 

Dienvidfrancijas mākslas darbu krātuvēm – kardināla Feša muzejs.  

 pastaiga pie Les Calanches klintīm – īpatnējam stāvām klinšu smailēm, kas, labi ieskatoties (un 

ņemot palīgā nedaudz fantāzijas) atgādina suņa ausis. 

 Porto – zilo jūras ūdeņu un sarkano klinšu ieskautā mazpilsēta Porto, kura, pateicoties apkārtējās 

dabas skaistumam, iekļauta UNESCO Pasaules dabas un kultūras pieminekļu sarakstā 

otrdiena, 12.10. 

Porto 
***viesnīca  Porto 

Atpūtas diena bez autobusa, kad iespējams arī doties izbraukumā ar kuģīti uz Skandolas 

klintīm – UNESCO pasaules dabas pieminekļu sarakstā iekļautu dabas rezervātu   

 izslavētais saulriets Porto pludmalē ar veco dženoviešu sargtorni klintsaugšā 

trešdiena, 13.10. 

Porto – Evīza –  

Korte – Bastija 
 

 

 

nakts kajītēs uz prāmja 

 Spelunkas aiza – gleznainā, dramatiskā aiza ceļā no Col de Vergio pārejas – viens no elpu 

aizraujošākajiem skatiem Korsikā, kur ceļš līkumo gar aizas malu, gluži kā Norvēģijā 

 klintis Scala di Santa Regina ceļā no Evīzas uz Korti. Šeit kastaņkoku birzīs iespējams sastapt 

kādu pusmežonīgo cūku baru, kas meklē savu dienišķo maizīti – ēdamos kastaņus 

 Korte – Korsikas sirds, salas neatkarības šūpulis, salas universitātes un muzeja pilsēta  

 Bastija – Augškorsikas (Haute Corse) prefektūras centrs, kūrortpilsēta un salas jūras vārti 

 21:00 – prāmis Bastija - Tulona  

ceturtdiena, 14.10. 

Tulona – Nica – Kannas 

– Savona 
 

***viesnīca Savonā 

 07:00 – ierašanās Tulonas ostā Francijā  

 Kannas (Cannes) – ziedu laiki pilsētā sākās, pateicoties Starptautiskajam Kannu kinofestivālam 

un Zelta palmas zaru dalīšanai. 

 Nica – piektā lielākā pilsēta Francijā, kur noteikti iespējami Vidusjūras aromātu piesātinātās 

virtuves atklājumi. 



piektdiena, 15.10. 

Savona – Klāgenfurte 

***viesnīca Klāgenfurtē 

 Sirmiones pussala Garda ezerā lielākajā Itālijas ezerā kā miera osta iestiepusies Sirmiones 

pussala ar fascinējošo viduslaiku pili – Rocca Scaligera. 

 brauciens līdz Klāgenfurtei 

sestdiena, 16.10. 
Klāgenfurte – Grāca – 

Čenstahova 

**viesnīca Čenstohovā 

 Grācas apskate (2 st.) – Štīrijas zemes galvaspilsēta, kuras slavenākais dēls okeāna viņā pusē 

pat kļuvis par Kalifornijas gubernatoru un nu, atgriezies mājās, dzejnieka vārdiem runājot – 

“...granīts saulē sarkans, Arnolds bronzā kalts...” 

 brauciens caur Austriju, Čehiju, vēla ierašanās viesnīcā Čenstohovā 

svētdiena, 17.10. 
Čenstohova – Rīga 

 brauciens caur Poliju, Lietuvu 

 atgriešanās Rīga ap 22.00 
 

                                 Napoleons un viņa brāļi     

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 295 

EUR 220

ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v.  EUR 855 

ceļazīmes cena bērniem no 12 līdz 16 g.v.  EUR 875 

Ceļazīmes cenā ietilpst 

 lidojuma Rīga – Roma, nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg 

 vieta komfortablā autobusā ceļojuma laikā 

 nakšņošana un brokastis (atbilstoši maršruta aprakstam) **un *** 

viesnīcās, divvietīgās istabās ar dušu un WC 

 nakšņošana uz prāmjiem Bastija – Tulona un Civitaveccia – Olbija 

četrvietīgās kajītēs ar dušu un WC un pārcelšanās starp salām  

 IMPRO grupas vadītāja pakalpojumi, veselības apdrošināšana 

Ceļazīmes cena neietilpst                                   Bonifačo 

 personīgie izdevumi, ieejas maksa apskates objektos  

 ēdināšana (izņemot brokastis viesnīcās)                                        

Iespējamās papildizmaksas            EUR                           

vilcieniņi Kortē un Bonifačo, Filitoza  no 8 

brauciens ar kuģīti uz Neptūna alu 25 

Kardināla Feša muzejs Ajačo (grupā > 10 )  5  

Aragonas karaļa kāpnes  3 

kuģītis uz Skandolas klintīm Porto  38  

Masku muzejs Sardīnijā, Nuragi 4 

brauciens ar kuģīti Sirmionē no 12 

ekskursija ar kuģīti Bonifačo 18 

(kopā muzejiem, ēdienreizēm, izklaidēm) ~ no 400 EUR 

Pieteikšanās ceļojumam      Atteikšanās no ceļojuma 

avanss  otrā iemaksa  pilna summa  atteikšanās datums līdz 05.07. pēc 05.07. pēc 05.09. 

EUR 250 līdz 05.07. EUR 300 līdz 05.09.  zaudētā summa EUR 125 EUR 400 visa summa 

 iemaksāto summu iespējams pāradresēt citai personai, kura 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.  

!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai!  

!   Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojumā 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. 

             Saulriets Porto                                                                   Kuģītis pie Neptūna grotas            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 

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 

 


