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 06.10. – 13.10. 8 dienas EUR 925 
diena, maršruts       notikumi, apskates objekti 

trešdiena, 06.10. 

Rīga – Milāna – Sirmione 

– Verona – Venēcija  
 

 

 

*** viesnīca pie 

Venēcijas 

 6:05 pulcēšanās Rīgas starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)  

 8:05 – 9:50 lidojums Rīga – Milāna (airBaltic lidojums) 

 Sirmiones pussala iestiepusies lielākajā Itālijas ezerā – Gardā –  kā miera osta. Brauciens ar 

kuģīti apkārt pussalai ļaus ieraudzīt fascinējošo viduslaiku pili – Rocca Scaligera, Katullas 

grotu, kas ir Ziemeļitālijas iespaidīgākais arheoloģiskais apskates objekts – senas romiešu 

villas drupas, mūsdienu “vareno” villas un klusus līcīšus, termālo ūdeņu burbuļošanu 

 Verona – otra lielākā Ziemeļitālijas pilsēta, kuras vārds saistās ar Romeo un Džuljetas mīlas 

stāstu. Veronu dēvē arī par mazo Romu, par ko liecina amfiteātris Arena  

ceturtdiena, 07.10. 
Venēcija 

 

 

 

*** viesnīca pie 

Venēcijas 

 Burāno sala Venēcijas lagūnā – jau kopš seniem laikiem šeit tiek darināti slavenie Venēcijas 

rokdarbi: galdauti, apģērbi, lietussargi. Krāsainās mājas šo salu padara īpašu… 

 Venēcija – pilsēta uz ūdens, izvietojusies uz 117 salām, kuras savieno tilti. Vairāk nekā 150 

kanāli kalpo kā ielas pilsētas transportam un sajūsmina tūristus ar iespēju braukt ar gondolām. 

Sv. Marka laukums, greznā katedrāle un Dodžu pils, unikālā pilsētas apbūve, reizē gotiski 

smalka un tipiski itāliska, ar šauriem ielu labirintiem, neuzfrizētā pilsētvide neatstāj 

vienaldzīgu nevienu 

piektdiena, 08.10. 
Venēcija – Florence – 
Piza 

 

***viesnīca Pizā 

 Florence 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 devē 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 

sestdiena, 09.10. 
Piza – San Giminjano – 

Barberino Val D’Elsa  

 

 

***viesnīca Barberino 

Val D’Elsa 

 Piza – Toskānas metropole, kas kļuvusi slavena, pateicoties šķībajam zvanu tornim – Torre 
Pendente. Ievērības cienīgs patiesībā ir viss, kas atrodas Campo dei Miracoli: katedrāle, 

kristītava, kapsēta, muzeji 

 Sandžiminjāno siluets Toskānas pakalnos pamanāms jau iztālēm pateicoties trīspadsmit 

torņiem, tādēļ pilsēta tiek dēvēta arī par Toskānas Manhetenu! 

 Toskānas vīnu karaļa Chianti degustācija privātā saimniecībā – vienā no senākajiem 

deklarētajiem vīna darīšanas apgabaliem pasaule (1716.) 

svētdiena, 10.10. 
Barberino Val D’Elsa – 

Asīze – Roma 
***viesnīca Romā 

 Asīze– harizmātiska Sv. Franciska pilsēta, kuras bazilika iekļauta UNESCO pasaules kultūras 

mantojuma sarakstā un valdzina ar Džoto, Čimabue, Pjetro Lorenceti freskām 

pirmdiena, 11.10. 
Roma 

 

*** viesnīca Romā 

 Roma – Mūžīgā pilsēta un tās ievērojamākie apskates objekti: Kolizejs; Romiešu forums, 

Kapitolija kalns ar Romas pārvaldes ēku un Kapitolija muzeju; Venēcijas laukums un baltais 

Viktora Emanuela II piemineklis; Navonas laukums ar Bernīni strūklakām; templis visiem 

dieviem – Panteons 

otrdiena, 12.10. 

Roma 

 
*** viesnīca Romā 

 Vatikāns un Sv. Pētera katedrāle – vismazākā valsts pasaulē ar vislielāko ietekmi uz daļu no 

planētas iedzīvotājiem un notiekošajiem procesiem. Ekskursijā – Sv. Pētera katedrāle un 

laukums tā priekšā, panorāmas skats uz septiņiem Romas pakalniem un Vatikāna dārziem no 

katedrāles kupola 

trešdiena, 13.10. 

Roma – Rīga 
 brīvais laiks Romā  

 17:40 – 21:40 lidojums Roma – Rīga (airBaltic lidojums) 

 

 



Piemaksa par komfortu  

piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu numuru viesnīcās EUR 160 

Atlaides  

ceļazīmes cena bērniem līdz 16 g.v. (ieskaitot) EUR 890 
 

Ceļazīmes cenā ietilpst  

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

iekļauta); nododamā bagāža 20 kg, rokas bagāža 8 kg; 

 viena vieta tūrisma klases autobusā; 

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

maršruta aprakstam); brokastis 

 IMPRO grupas vadītāja-gida pakalpojumi; 

 vietējo gidu ( Romā –  krievu valodā) pakalpojumi; 

 veselības apdrošināšana ar Covid riska segumu, iesakām noformēt arī 

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    
Sirmione brauciens apkārt pussalai no 10 

Verona Arena di Verona 10 

Venēcija  Dodžu pils  20  

 Zvanu tornis 8  

 brauciens ar gondolu no 20  

 transporta karte vienai dienai 20 

Florence  Santa Croce baznīca 6  

 Mediči kapenes 9  

 austiņas pilsētu ekskursijās no 2 

Piza kompleksā biļete no 21 

Toskāna vīna degustācija  no 12  

Vatikāns Sv. Pētera katedrāles kupols 8  

 Vatikāna muzeji (Siksta kapella) 28 

Roma Kolizejs + Romas forums 14 

 transporta karte 7  

 austiņas pilsētu ekskursijās no 2 

*tabulā minētas 2020. gada cenas  

Pieteikšanās ceļojumam 

avanss otrā iemaksa pilna summa 

EUR 250 līdz 06.08. EUR 335 līdz 06.09. atlikusī summa 

 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības  

 jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot 

Atteikšanās no ceļojuma 

atteikšanās datums līdz 06.08. pēc 06.08. pēc 06.09. 

zaudētā summa EUR 125 EUR 340 visa summa 

 iemaksāto summu līdz 22.09. var pāradresēt citai personai, kura vēlas 

doties minētajā ceļojumā 

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti                       

LR pilsoņa pase vai 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

