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TOSKĀNA  

UN ELBAS SALA 
 
 

 

 
 

        

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toskāna – Itālijas reģions, kur harmonijā savijies viss – pagātne un tagadne, 

mākslinieciskais un ikdienišķais. Pateicoties Mediči dzimtai, Toskānas reģions kļuva par 

zinātnes un kultūras centru Eiropā. Greznās pilis apliecina reģiona turību, nocietinātās ostas 

– senos tirdzniecības ceļus. Nelielās kalnu pilsētiņas – Sandžiminjano, Vinči un 

Montedžioni,  vīna dārzi un olīvkoku birzis aicina izbaudīt rāmi vilinošo ikdienu. Elbas sala 

ir Toskānas arhipelāga lielākā sala, kura plašāk pazīstama kā Napoleona trimdas vieta 

 

     26.03. – 02.04. 8 dienas EUR 745 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

svētdiena, 26.03. 

Rīga – Ostrava 

**viesnīca pie 

Ostravas 

• 06:30 izbraukšana no Rīgas autoostas  

• brauciens caur Lietuvu, Poliju  

 

pirmdiena, 27.03. 

Ostrava – Udine 

***viesnīca pie 

Udīnes 

• brauciens pa Austrijas un Itālijas Alpiem – vienu no pievilcīgākajiem Eiropas apvidiem, kas 

apbur tūristus ar savu skaistumu un neatkārtojami idillisko ainavu 

• vēla ierašanās viesnīcā pie Udīnes 

otrdiena 28.03. 

Undine  – San 

Gimignano – 

Barberino Val 

d’Elsa 

 

 

 

***viesnīca pie 

Barberino Val 

d’Elsa  

• San Daniele del Friuli – vēsturiskā pilsēta, kura, atrodoties ārpus politisko cīņu arēnas, spējusi 

saglabāt savu unikālo atmosfēru un “garšu.” Iepazīsimies un nodegustēsim unikālo San Daniele 

del Friuli prošuto (procsiutto) 

• Sandžiminiāno siluets Toskānas pakalnos pamanāms jau iztālēm, pateicoties tās četrpadsmit 

torņiem, kuru dēļ pilsēta tiek dēvēta arī par Toskānas Manhetenu! Pastaigājoties pa pilsētas 

ieliņām, kas ved kalnup līdz centrālajam laukumam, varēsiet sasmaržot un nogaršot dažādus 

vietējos gardumus –  safrānu, sīpolu ievarījumu un tipisko Toskānas baltvīnu – Vernaccia di 

San Gimignano 

• Toskānas vīnu karaļa Chianti degustācija privātā saimniecībā – vienā no senākajiem 

deklarētajiem vīna darīšanas apgabaliem pasaule (1716.). Vēsturiski vīna nosaukums bijis 

pazīstams, pateicoties īpatnējām pudelēm, kas bija apvītas ar klūgām 13.gs. – fiasco 

trešdiena, 29.03. 

Barberino Val d’Elsa 

Volterra – Sjēna – 

Piombino 

 

***viesnīca pie 

Piombino 

• Voltēra – vislabāk saglabājusies etrusku pilsētiņa Toskānas kalnainajā apvidū, no kuras 

mūriem paveras plaša panorāma ar tipisku Toskānas ainavu 

• Sjēna. Savulaik tā bija nozīmīgs tirdzniecības un banku centrs, līdz 13. un 14. gadsimtā šīs 

funkcijas pārņēma Florence. Tomēr arī mūsdienās skaistajā Sjēnā var baudīt sajūtas, ko rada 

12. līdz 15. gadsimtā celtie nami gotikas stilā, kas ideāli iekļaujas gleznainajā ainavā. Viens no 

lielākajiem viduslaiku laukumiem Eiropā Piazza del Campo, viduslaiku ieliņas, pateicoties 

pilsētas kalnainajam reljefam, sagādā pārsteigumus ik uz soļa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diena, maršruts 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

notikumi, apskates objekti 

ceturtdiena, 30.03. 

Piombino – 

Portoferraio – 

Piombino 

 

 

 

***viesnīca pie 

Piombino 

Diena Ligūrijas jūras Toskānas arhipelāga lielākajā no salām – Elbas salā 

• brauciens ar prāmi uz Elbas salu no Piombino uz Portoferraio (ceļojuma cenā) 

• Elbas sala – atpūtnieku paradīze, kuras slavu ar savu deviņu mēnešu uzturēšanos šeit 

spodrinājis Napoleons. Olīvu birzis, vīna dārzi kalnu nogāzēs, klinšains krasts un smilšu 

pludmales – viss, sākot no dzīvīgām ostas pilsētām līdz pat idilliskam mieram  

• viena no Napoleona villām Villa dei Mulini, kuru seno dzirnavu vietā 1724.gadā uzbūvēja 

Mediči dzimtas pārstāvji vai Villa San Martino – karavadoņa vasaras rezidence 

• brauciens apkārt kalnainajai Elbas salai ar skatiem uz pārējām sešām Toskānas arhipelāga 

salām 

• brauciens ar prāmi no salas uz kontinentu 

piektdiena, 31.03. 

Follonica – Piza – 

Luka – Pontassieve 

 

 

***viesnīca pie 

Florences 

• 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 

sestdiena, 01.04. 

Florence – Roma 

 

 

 

***viesnīca pie 

Romas 

Diena Toskānas kultūras un mākslas centrā Florencē 

• pilsētas apskate kopā ar vietējo gidu – renesanses šūpulis, Dantes, Makjavelli, Mikelandželo 

un Mediči dzimtas mājvieta. Pilsēta, kuru caurstrāvo māksla un kultūra. Iespaidīgais Florences 

Doms ar zvanu torni, baptistērijs un slavenie Paradīzes vārti, Santa Croce baznīca, Siņorijas 

laukums, Vecā pils un tilts. To dēvē par citta a misura d’uomo jeb “pilsētu cilvēka mērogā,” jo 

tā  glabā sevī spēcīgu informāciju par cilvēka būtnes spēju, garu un dziņu atdzimt no jauna. 

Arrivederci Toscana! 

svētdiena, 02.04. 

Roma – Tivoli – 

Roma – Rīga  

• transfērs uz lidostu 

• 14:20 – 18:20 lidojums Roma – Rīga 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 200 

piemaksa par papildvietu autobusā EUR 210 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

• lidojums Roma – Rīga (ekonomiskā klase);   

• lidostu nodokļi; nododamā bagāža 23 kg, rokas bagāža 8 kg; 

• viena vieta tūrisma klases autobusā ceļojuma laikā; 

• prāmis uz un no Elbas salas; 

• 7 naktis (atbilstoši maršruta aprakstam) 2*/3* viesnīcās divvietīgās 

istabās ar dušu un WC; brokastis 

• IMPRO grupas vadītāja – gida un vietējo gidu pakalpojumi 

• ceļojuma apdrošināšana ar Covid-19 segumu (ceļojuma atcelšanas 

risks darbojas līdz 75 gadu vecumam).  

Iesakām noformēt un ņemt līdzi bezmaksas Eiropas veselības 

apdrošināšanas karti (EVAK). Uzziņai: 

http://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 

San Daniele prošuto degustācija 9 

 vīna degustācija  no 15 

Piza Katedrāle+ Torre Pendente (tornis)   20 

Elbas sala Napoleona villa  15 

 minerālu raktuves, muzejs 8 

Sjēna Doms 7 

Florence  Santa Croce baznīca 8  

 Mediči kapenes 9  

*tabulā minētas 2022.gada cenas  

Pieteikšanās ceļojumam  

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 26.01. EUR 300 līdz 26.02. atlikusī summa 

• ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības 

   jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot  

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 26.01.  pēc 26.01. pēc 26.02. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 300 visa summa 

• iemaksāto summu līdz 15.03. 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. 

 

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 

 

http://www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

