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Ceļojuma cenā iekļautas 3 vakariņas viesnīcā Algēro! 

 06.04. – 10.04. 5 dienas               EUR 795 
diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 06.04. 

Rīga – Kaljāri 

 

 

 

 
***viesnīca pie Kaljāri 

• 03:00 tikšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 05:00 – 07:45 lidojums Rīga – Kaljāri (FlyMeAway lidojums) 

• Kaljāri – Sardīnijas dārgakmens. Vēsture, māksla un kultūra lieliski apvienojas ar 

skaistām pludmalēm, lagūnu zonām un zaļajiem parkiem, pilsēta valdzina ar savu 

majestātisko arhitektūru, līkumotajām alejām un priviliģēto atrašanās vietu, no kuras 

paveras skats uz jūru 

• labā laikā atpūta Spiaggia del Poetto pludmalē 

piektdiena, 07.04. 

Kaljāri – Bosa - Algēro 

 

 

 

****viesnīca Algēro 

• senās Feniķiešu pilsētas Tharros drupas San Marko zemesragā  

• s’Archittu, kur baltajās piekrastes klintīs izveidojusies skaista arka, līdzīga Maltas 

Azūra logam  

• izbraukums gar Sardīnijas rietumu krastu – uz Bosu, kas ar savām krāsainajām māju 

fasādēm nedaudz atgādina Burāno salu Venēcijā 

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

sestdiena, 08.04. 

Algēro – Ortobene – 

Orgozolo - Algēro 

 

 

 

 

 

 

****viesnīca Algēro 

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

un sava izskata dēļ tiek saukta arī par Sēni (Il Fungo), Domus des Janas jeb Feju mājas 

– klintīs izcirstas istabas, kas atgādina Kapadokijas klinšu pilsētas. Dīvainas formas 

sadēdējušas klintis ļaus vaļu jūsu fantāzijai… Kā teikusi sardu rakstniece, Nobela 

prēmijas laureāte Grazia Deledda, par šo kalnu: "Ir tikai viens Ortobenes kalns visā 

pasaulē – tā ir mūsu sirds, mūsu dvēsele, mūsu raksturs. "  

• sardu masku Mamuthones muzejs Mamoiada miestiņā 

• pusdienas ar tradicionāo uz iesma cepto sivēnu sardu gaumē   

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

sociālpolitiskos motīvus, ir jau gandrīz gadsimtu senas 

svētdiena, 09.04. 

Algēro – Capo Caccia – 

Castelsardo - Algēro  

 

 

****viesnīca Algēro 

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

Sardīnijā, kurā redzams arī izveidojies sālsūdens ezers  

• Castelsardo viduslaiku pilsētas un cietokšņa apmeklējums  

• Ziloņa klints tiešām atgādina ceļmalā piestājušu 4 m augstu ziloni. Īpašu nozīmi piedod 

divas kapenes, kas izgrebtas tā iekšpusē un datētas ar pirmsnuragu periodu 

• Sardīnijas vīnu degustācija 

 

 



diena, maršruts      notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 10.04. 

Algēro – Arborea- 

Kaljāri - Rīga 

 

 

• brīnišķīgā 20. – 30. gadu apbūves pērle Arborea radusies tukšā vietā, nosusināta 

piekrastes purva vidū, pildot Vadoņa norādījumus par papildus aramzemes iegūšanu, 

dibināta, kā Mussolinia di Sardegna, lai pildītu partijas pasludināto pārtikas programmu 

• Barumini nuragi – Bronzas laikmeta ~ 2 000 g p.m.ē. vispazīstamākais  aizsardzības 

komplekss Sardīnijā 

• vakariņas  krodziņā 

• lidojums 21:40- 01:20  Kaljāri - Rīga 

 

Piemaksa par komfortu un atlaides 
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcā EUR 160 

ceļazīmes cena bērniem līdz 11g.v. (ieskaitot) EUR 745 

         Ceļazīmes cenā ietilpst 

• lidojumi Rīga – Kaljāri – Rīga (ekonomiskā klase);  

nododamā bagāža 15 kg, rokas bagāža 5 kg;  

• 4 naktis 4* viesnīcās, divvietīgas istabas (duša/WC), brokastis; 

• 3 vakariņas viesnīcā Algēro;  
• tūrisma klases autobuss ceļojuma laikā; 

• ceļojuma apdrošināšana ar Covid-19 riska segumu (ceļojuma 

atcelšanas risks darbojas līdz 75 gadu vecumam); Iesakām noformēt 

un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti 

(EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt 
ātrāk un vienkāršāk! Uzziņai:www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-

pakalpojumi/456-evak-karte 

• IMPRO grupas vadītāja – gida pakalpojumi. 

      Ceļazīmes cenā neietilpst 

• personīgie izdevumi, ēdienreizes; 

• ieejas maksa apskates objektos, degustācijas; 

• dzeramnauda vietējam šoferim (~ 20 EUR). 

    

Iespējamās papildizmaksas    2022 g.cenas*    EUR                           

Tharros arheoloģiskais komplekss 8,50 

brauciens ar kuģīti uz Neptūna alu 26 

Masku muzejs  10 

vīnu degustācija no 15  

Barumini nuragi 12 

pusdienas, vakariņas no 20 

 

Pieteikšanās ceļojumam    Atteikšanās no ceļojuma  

avanss  otrā iemaksa pilna summa  atteikšanās datums līdz 05.02. pēc 05.02. pēc 05.03. 

EUR 250 līdz 05.02.  EUR 300 līdz 05.03. atlikusī summa   zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

  

• ja minētās iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

• iemaksāto summu līdz 25.03. iespējams pāradresēt citai personai, kura vēlas doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

• LR pilsoņa pase, kas izdota pēc 19.11.2007., 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 ceļojuma programmā  un/vai  ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros, nodokļu 

un nodevu izmaiņu gadījumos, kā arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja. 

 

 

 IMPRO 

RLB namāMerķeļa ielā 13 – 122 

tālrunis: 67221312 

e-pasts: impro@impro.lv 

www.impro.lv 

 
www.draugiem.lv/impro 

 
www.facebook.com/improcelo 

 
www.twitter.com/impro_celo 
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