
 
 

 

 

 

 

 

2023 

Gar Tirēnijas un Ligūrijas jūru  

ar baltā marmora karjeriem  

un Cinque Terre krastu  

 
 
 

 

 
 

 

 17.04. – 23.04. 7 dienas EUR 765 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

pirmdiena, 17.04. 

Rīga – Roma – Orbetello 

 

 

 
 

*** viesnīca pie Orbetello 

• 09:30 tikšanās Rīgas lidostā (iepretim airBaltic birojam) 

• 11:30 - 13:35 lidojums Rīga – Roma 

• Červeteri - seno etrusku nekropole UNESCO ar unikālām sienu freskām 

• Orbetello - unikāla pilsēta, kas atrodas uz plānas zemes joslas lagūnas vidū. Kādreiz etrusku 

apmetne, kuras pēdas saglabājušās pilsētas mūros, kādreiz arī nocietināta ostas pilsēta. 

Orbetello lagūnu norobežo divas smilšu joslas, ko sauc par "tomboli": Tombolo della Feniglia 
un Tombolo della Giannella 

otrdiena, 18.04. 

Orbetello – Saturnia – 
Montecatini Terme  

 

 

 

*** viesnīca Montecatini 

Terme 

• Argentārio pussalu ar cietzemi savieno trīs šauras 6 km garas zemes strēles, pa vidu vietu 

atstājot  Orbetello lagūnai. Porto Santo Stefano un Porto Ercole is pussalas galvenās pilsētiņas. 

Teikts, ka pats Karavadžo šeit pavadījis dzīves pēdējos gadus, izvairoties no likuma spēka. 

Panorāmas ceļš pāri pussalai ar pārsteidzošiem skatiem uz apslēptiem  līcīšiem un pāri uz 

Toskānu 

• Saturnijas karstie avoti  – pie senām dzirnavām terasēs no zemes dzīlēm dzirsktīdami nāk 

37,5 C silti ūdeņi ar bagātīgu minerālu devu, garantējot ārstnieciskas un relaksēšojas īpašības. 

Patīkamu peldi! 

trešdiena, 19.04. 

Montecatini Terme – Pisa 

– Luca – Montecatini 

Terme 

 
 

 

*** viesnīca Montecatini 

Terme 

• Piza – Toskānas metropole, kas vairāku gadsimtu garumā bija Vidusjūras rietumu daļas 

nozīmīgākā pilsēta. Tās noriets aizsākās 1284.gadā, kad ietekmīgākās Vidusjūras pilsētas 

statustu ieguva Dženova. Tomēr arī šobrīd Pizā ir sajūtama tās senā varenība un ievērības 

cienīgs ir viss, kas atrodas Campo dei Miracoli: katedrāle, kristītava, muzeji un, protams, 

šķībais zvanu tornis – Torre Pendente 

• Luka – Dantes izsūtījuma un daudzu ievērojamu komponistu dzimšanas vieta, no kuriem 

slavenākais ir Pučini. Vecpilsētu apjož mūra siena, kas senāk kalpoja aizsardzībai, bet tagad 

kļuvusi par promenādi pastaigām 

• Toskānas vīnu degustācija 

ceturtdiena, 20.04.  

Montecatini Terme – 
Carrara – Montecatini 

Terme  
*** viesnīca Montecatini 

Terme 

• Marmi di Carrara – Apenīnu kalnu grēdas Karāras marmora raktuves. Džipu tūre kalnos pa 

ceļiem, pa kuriem ar milzu kravas auto tiek vests marmors. Pārsteidzoši skati uz karjeriem, 

kuros tiek iegūts šis baltais brīnums. Varēsiet iepazīties gan ar seno, gan mūsdienīgi ieguves 

procesu 

• marmora kastēs nogatavinātā speķa degustācija 

piektdiena, 21.04.  

Montecatini Terme – La 

Specia – Dženova 

*** viesnīca pie 

Dženovas  

• Cinque Terre UNESCO – Levantes rivjēras klinšainā jūras piekraste. Pieci zvejnieku un vīndaru 

ciemati, kas kā bezdelīgu ligzdas pielipuši krasta klintīm.  Brauciens ar vilcieniņu no 

Portovenere līdz Monterosso al Mare, vērojot zaļās vīna dārzu terases, zilzaļo jūru un bišu 

stropiem līdzīgās kalnu mazpilsētiņas. Pārgājiens ~ 5 km no Manarola uz Corniglia 

sestdiena, 22.04.  

Dženova - Milāna 
 

 

• Dženova - ostas pilsēta un Ligūrijas reģiona galvaspilsēta. Tā pazīstam ar savu galveno lomu 

jūras tirdzniecībā daudzu gadsimtu garumā. Vecpilsētā atrodas romānikas stila Sanlorenco 

katedrāle ar melnbalto svītru fasādi un freskām dekorētu interjeru. Šauras ieliņas atveras uz 

monumentāliem laukumiem, piemēram, Ferrari laukumu, kur atrodas ikoniska bronzas 



 

 

 

 

*** viesnīca pie Milānas 

strūklaka un Teatro Carlo Felice opera. Šeit var atrast dižciltīgos pilis un brīnišķīgas baznīcas, 

veikali, kas atvērti jau vairāk nekā 100 gadus. Dženovai raksturīgi ir “botteghe storiche” 

(vēsturiskie veikali), un pat aleju nosaukumi bieži atgādina pagātni, kas ir cieši saistīta ar 

amatniecības aktivitātēm. Ja pacelsiet acis krustcelēs, jūs izbaudīsiet krāšņās votīvu nišas, ko 

senās korporācijas dāvinājušas pilsētas ielu apgaismošanai naktī 

svētdiena, 23.04. 

Milāna - Rīga 
• Milānas apskates ekskursija. Ārēji necilā un reizē pasaulslavenā La Scala, Brera gleznu 

galerija, grandiozais Duomo – Milānas Doms – gotiskajā stilā celtā katedrāle ar 135 jumta 

smailēm ir šīs pilsētas simbols. Tā ir viena no diženākajām katedrālēm pasaulē, kura tika būvēta 

ar domu uzcelt dižāko baznīcu pasaulē, un tā arī tas bija līdz brīdim, kad uzcēla Sv. Pētera 

katedrāli Romā. Milāna ir bijusi iedvesmas pilsēta slaveniem māksliniekiem, rakstniekiem, 

dizaineriem, zinātniekiem 

• lidojums 18:25 – 22:05 Milāna - Rīga 

Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 210 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Rīga – Roma, Milāna – Rīga (ekonomiskā klase, ēdināšana nav 

iekļauta); nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg; 

• viena vieta tūrisma klases autobusā; 

• 6 naktis *** viesnīcās, divvietīgās istabās ar dušu un WC (atbilstoši 

maršruta aprakstam); brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

• vietējā gida pakalpojumi Milānā (krievu val.); 

• 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 

Ceļazīmes cena neietilpst  

• ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos;  

• pusdienas, vakariņas, personīgie izdevumi  

Iespējamās papildizmaksas                                 EUR    
Červeteri etrusku nekropole  6  

Piza kompleksā biļete no 12 

Toskāna vīna degustācija  no 15  

Karāra džipu tūre Karāras karjeros no 25  

Cinque Terre vilcienu karte 19 

Milāna Doms no 7 

                                *tabulā minētas 2022. gada cenas  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 17.02. EUR 300 līdz 17.03. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

 jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 17.02. pēc 17.02. pēc 17.03. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 05.04. var 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 namā Merķeļa 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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